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ΕἸΝΕΙΤΌΝα ΖΌΝΒ ΑΝΤΙΘΟΝΕ. 

1. [)}16 διγβίθη {{π|η1556. ἀδι ΕᾺΡ6] τιηθθ 5 ϑίΐοκβ πὰ ἀϊθ 
Αηγοσιηρ Ζιι 56] ϑίδη σοῦ (οϑία!ὰηρ σαῦθη ἀἰ6 Β᾽6 θη σ6- 
ϑθη ΤΠΘΡΘη 465 ΑΘΒΘΒΎ]ΟΒ, απαἃ οἱπζθίηθ ἀβάδηκοη πηά γγδη- 
ἀπηθθη ΘΕ ΠηΘΡα. ΠΙΟΠ 56] [θη δἂὴ (ἀἄἃ8 οΓθΙ]ὰ 465 Μοιβίουβ.. 
Ποτί τηϑ] οὶ δὰ Καμπάβομδίίον 485 Βογογβίθθη δἰπθ5 8}}56- 
τηθίηθη ΑμρΥ 5 ἀν ΔΥΡΙνοῦ διΐ ἀϊθ βοῆοῃ ἰἄησον βἰηϑθ- 
ΒΟΉ] ο55Ππ6 δίδαί. Εἴθοκ!ο5 ογάηοί ἀ655}410 5601}}5 δι Π ΘΙ αἰ σ ον 
δὴ ἃ16 5605 Τοῦ ΤἬΏΘΡ ΘΒ ἃ0, ἃπὰ 56 ]|08 ἃπῈ ϑιθρθηῃΐίθηῃ 
ΤΠΟΓΟ βϑίποιη Βιιάθι 5100}. δηΐίρθσθη Ζὰ βί}!] θη. Βαϊὰ πδοὴ 
56: ηθ Ἠϊηννοσ θη ὈΓΙποὶ ἀν Βοίθ 416 ΝΟΒΡΊΟς γοὰ ἀ61} 
ΒΙ606. δὴ 5608 ΤὭΏΟΡΘη πα ἀθ νυ ΘΟ 56 βο 96 η ΜογΘ ἀ6ν 
Βνά θυ ἃπη βἰθθθηίθῃ. Πιογαιῖ θυ ΘΙ θη ΓΆ50}} ἴπΔ (οἴο]σ 8 
ἀογ [μοϊοθθη ἀον Βυμάθν. πη ροπθ πηἀ ᾿διηθηθ ππὰ 5ἰΠ 6 
ἀϊα Τοάϊθηκίασθ ἃη. Πίθβθ νυἱγά θθθηάίσί ἀαγο ἀὰ8 ΑυΠγο- 
ἴθ δἰ Π68 ΠρΙΌΙΔο5, ΜΘΙΟΠΟΡ. 815 ΒΘΒΟΒ]Π55. ἀ6Ρ δήμου πρό- 

᾿βουλοι τῆς Καὸμείας χϑονός νεονκάπάαοι, Εἴθοκ 5. 5016 
ΘἤγθηνΟΙ} θθϑίαίίοι, ῬΟΙγΠΘΙκΘ5, ἃ15 Εριηα ϑθηθ5. γαίης 68, 
ἄἀδθη. ἢδιρνόρο! ἢ ῬΓΘΙ5σοσοθθη σγοράθη. [ἢτ οΥκ ἂν ΑπΠΠΘΌΠ6 
τη Εα βοηθοί. 516 που 46. 510} δῃ 4845 γουῦθοί ποὺ Καὶ- 
Γῆ, ψόγαι ἀοΡ ΗογοΪ ἃ ἀγομοπα Δρροηΐ, “ἀ6ν ἴῃ ΗδΙθ ΟΠ ὖΓ 6 
810}. {Π6 1} ] 6 π46 ΟἼΟΥ αἰρθὺ (ἢ 61}5 τὴ Δηξμβοηθ ἄθη ΡοΙγηΘ 65, 
1Π6 115. τὴἷὶ ἰϑιίηθηθ ἄθη Είθοκ 5. σι μϑβιαίίθη 5100}: ΔηβοΒΙοΚί, 
ΜΙ ἀον [δἰ γ! οΠ θη [,Θἰ ΟΠΘπροτηρᾶ 80}11658{ 485 Ὠγδῆηᾶ ππά 
ἀϊο Τι]οσίο Οἰδιστοδεία οπάϊοι ΒΟ θἀἸσοηα, ἀὰ ἄθη ἴπὶ Τοάθ 
γϑγοϊηΐθα. Βιάάθγη 416 ΘοΒυϊἀΐροη ΒΒΓΘη γοῦ ἄδη [ἢτὶρρη πη- 
σροϑίον! οὐχὶ ψνογάθη. [)88 ὝΘΓΡοι ἀϊδηΐ παν ἀ16 78Πηπι6Γ- 
Κίασθὴ ἀ6. δ ννθϑίθγη ΓΆ50 ἢ}. ΔΡΖΙ ΓΘ τπὰ 416 [ΘΙ ΟΠ η 
Εἰ νυν σΖιιβο δ θη: (16 ΡΙοίᾶς πη 85 Π]Θη5 0} 166 θοῆς ἱγᾶρί 
οἶπο Καιιρί ἄθη ϑ8ίθς ἄβλοι: ἀϊ6 Πϑυύζίοϑθ ϑίγθησθ δἰ πο ἄρῃ 
(οί! }Θηοη ἴδρη βίθῃθπάθη Βοῦγάἀθ ἀδνοη. 

ΒΌΡΒΟΚΙ65. τηϊιβϑίθ δῃ ἄἴθϑο αγαηά]αρα βθῖη685 ὈΓΔΠ85 
Δ ΠΟ 65. 656 η 110} πθι σοβίδ! θη. Β6ὶ 1 ἰδὺ Εἴθο Κ] 65 μ6- 

“Το ῖ5. γοη ἄθη Κοϊηΐσθη (Ζιι 24) Ὀοογάϊσι: ἀὰθ ογθοῖ, νγ6}- 
ΟΠ65 61 Αθβϑοθυ]οβ. τηϊξ Ἰἀθα] 6 ν. ἢδϑί πηι {6} 1 πὰ Οἢ ἄθιὴ 
Τοάο ἀοὸν Βιάάον ογίοισί, ἄθγθὴὰ [6] ΟΠ 6. σἤθίο. σαν 516}16 
δηἃ, ἱρὰ πἰοθ! νη ἄθη Ργορ θη, ϑοημάθρΡῃ γοη ἄθηη, ἀ6ΠῚ 
ΑΘβοθγ 05. 48 ΤΠγοηΟἾσοΓ πη! οκαηπίθη ΘΠ θη 465 ΡοΪγποὶ- 
Κο5. σοροθϑθῃ πηὰ διοιηϊσαηρ αἰ8 ϑινραΐί ἀον θθονῦίγοι απ Ὧη- 

ΒΟΡΠΟΚΙ65. ΤΥ͂, ᾿ 1 



2 ΕἸΙΝΙΕΙΤΌΝΟ 

ϑοάνολί, ον ΔΘΒΟΆΎ]05 βοηθοί. [ἢ ἀθν Νδομί βἰηὰ ἀϊθ 
Βδῖπάθ σοαοιίοι, Πρ. ἰδ ἀδ5 γοῦρθοί 6110} ΒΟ Καηηΐ, 96- 
χη! οπθ ἀᾶ55 Απμροηθ ἄθη Ποιὰ 56 ]05ι, ἄθβϑϑϑὴ γὙ861- 
καπάϊριιηρ ἄθαὶ Ὠγαὴᾶ νου διιϑιθοῖ, [ἢγ6 ΑΡΒ1ΟΠ 0 οΡκἸάγθῃ 
Καῆη. ΥὙἹθ 6 ἢν" θοίγ{ 5160. ἴπὰ [δβϑίθη ΕΒ ἢ] 55, 416 Τηδὶ 
ἄδη ἀγομοηάβιθη ὀἰἤγθη χαμπὶ ΤΥοίΖ διιβχι ἅν θη, ἀ16 ΒάΠη6 
πη 66. ἤ00ἢ Κνοοη πη ἀδν (πον δὴ ΥΥΙἀθυϑία πα νοὴ ᾿τρομὰ 
οἴη δῖ 6. γος Θ᾽ δα θη μη, ᾿δΐ 516. ἀἃ58 ἱγοηδ ΥΥ̓ΘΡΙς 
γ  ]ρν ο.. ἴπ4Δ ὨΙΟμ , 6 θ6ὶ ΑΘΒΟΉΥΎ]Ο5., ἴῃ ΘΙ ο 50 Πα 
τηἱΐ ΤῊ ΙΒ 6 η. Φαηρίν θη, τ ϑίοθ ἀογὶ ἄθη ΟἸον ὈΙ]άθη, 
ΟΠ ΘΙ ὅ8η2 ἃϊ| οἰρὴθ γα. ροβί6}}. τννοάμγο! 1} 6) })81- 
σοί ἢ! σοθοθθη ἃ, 1ἢΡ ΠοΙἀθηγηα.}} ὑπ 50. 126 }} [ἢν 6 {Ππἢ- 
σοθαηρ ἀρονγασοημὰ οὐ ΒΟ] ηϊ. 

50. Ὀ]ΟΙθι ἰγοίχψ ἀθι ΟἸθηθαγ θη ΕἸ νυν ριησ ἀ65 ΒΟ ἢ] 15868 
ἀν ΙΘΡθΘὴ δι ΒΟΡΠΟΚΙ65. ἀηϑθγ6. ΟΡ ΟΠ 6 ΠΙοαπρ ἀὰ5. ν0}}6 
ΕἸροηλατη ἀ65 ΠΙΟ ον 8, ἄθὴ τηδῃ ἴῃ 50] ΟΠ 6) δ΄Ίηη6. γ11 ἄδῃ. 
ΑΙίθη οἴποη ΒΟ} 6} 465. ΔΘΒΟΠΎ]05 ΠΘηΠΘὴ τηᾶρ. ΝΥ οηἄθη ΝΡ ἀθ ἢ. 
ΒΙΙΟΚ τὐοκυννα 5. ζὶ ἀθὴ γογδι 50 θη ὨΙΟΠ ον, 50 Ὀοροσηθῃ 
νον 1ηΠΔ ρο8. ΠΟΟΪ ἴῃ ἀθ. ᾿γυ βοηθη ΡΌΘϑΙ6 ἀθν 118}06]. 
ὙΠΟ 6 ἢν ΙΘΡΘὴ ἀθ. 10] 16 ΘΡΌΡΘη, ἀ885 Αἀἷ6 αἰΐθε ϑαρε ἄθῃ. 
ΜγιΠιι5 σὰν ὨΙΟ Κοηηθη Κοηηΐα. 

50. ννϑηΐρ ψὶθ 416 Δ᾽] σθπηθῖηθ ον ροῦαηρ 65 ΒερτᾶβΒ- 
5565 ἀ6Γ νὸν ΤΠ θη σΘ ΆΠ]ΏΘη ΑΥΘΊν ΘΙ" ἮΝ ἀἰδ ΓΡΟΠῚΠῚΘ ΕἸη- 
ΤῊ ΒΟ ἢ 8, 465 αἰ ἰβοϊνθὰ Ταὐπδυῤμενοῦ, ἀογ ἴα νόμους χοι-- 
γοὺς λλδος 246 ΕὨγθη ΓΙ ---- Β]η]. χα Ὁ, (. 8.8 -- 
ὍᾺΦ ἀ16 ὈΓΒΡΡΠΘΊΟΠ6. 5896 ἘΠ Επίθηναησ ἀον 126 16]16 ἀο5 
Ῥοϊγηοῖκο5. Βοιάς Πιομίαηροη. βη4 ἀθι Αθηοῖσαπρ ἀ6ν ΑΙΠ6: 
ΠΟΡ φόσθη [Πγ6 8415. ΤῸ) νυ ΒΟ] θη Θη ΝΔΟΙ ΓΘ ΘΗ ΒΡΓΠΉ ΘΗ, 
ὙΠ νοη ΝΙθιηδη ἃΪ5 ΛΟΒΟΠΎ]ΟΒ γ0η ΕἸΘιιβὶ5 ἴῃ 416 Ροθϑβὶθ 
οἰηρο νι, ἴῃ. ἀθββθη ᾿Ἐλευσίνιοι 'ΤΙΘΒΘ5. τηἷϊ αὔτ αἴθ 186: 
βίαὴσ ἀδν ΓΘ ομθη. ἀμπγοηβοίζίθ, τυϑηγθηἀ ᾿ηδη ϑρᾶϊθι" ἴῃ 
ΔΙΠΘη. ἰὴ ἴῃ Οἰπο ΒΟ] ΔΟἢ. βίθσροη ἀπ 448 Οὀροΐ ἄθι 
ΜΘΗΒΟΒ]ΙΟΙΚΟΙ Ὁ οὐχ σθη 1685, 6]. Ηθγοά. 9, 27. ΡΙαί, ΤῊ68. 
29. ΡΙπάδιοβ, ἀθν Ζοισθηοβϑθ 468 Αθβοῇν]ο5, Κοηηΐ 16 5161 
βοὴ οι ο δυιΐθη ΓΡ ἀΪ6 56 θθη ἨΘογ ϑί 6116 πὰ ᾿ἢγο Εὐοὶ 
Δὴ ἤδη 516 ῦθθηῃ ΤΠΟΓΘΙ, νν]6 Δ10}} ἀν Ρ]αίζ ἦθν ὙΡΓΘΠΠΠ Ὁ 
γου ΤΠΟΡοη “Ἑστὰ Πυραΐ θοπᾶπηὶ νανὰ, ν9]. Ρίηὰ. 0]. 0, 19) 
Νοηι. 9, 24. Πάροβθη τημδϑίθ αΐθ Ῥιοίναπρ 465 ΛΘΘΟΙΥ]ο: 
πὰ ἀ65 ΕαΡῚΡΙ 465 1η ἄθη ΠΙκΚοά θη ἀ16 Βοργαη!ββϑιᾶϊίθ ΩΔ0] 
ΕἸΘα μον πὰ Ε]οιιβῖ5. δὰ δἰ 5065 αοθῖοὶ νογβθίζθη, Δ 5561: 
ἀθῃη β(ἰτημηΐ χη ΡΙΠάΔΡΟΒ ἀἰ6 σ 6185 ἃ]16 ὅᾶρθ, 4455 βοϊ ἀξ 
Βενἄάοι δι! ΕἸπθὴ ΟΠ ΘΙ ΘΔ θη. νου γαηηΐ αγάθη πὰ αἷς 



ΖΌΒ ΑΝΤΙΘΟΟΝΕ. ὃ 

ἘΠαΠΊΠ6. Π0Ὸ]} ΠΔῸἢ ἤχθη Τοάδ [οἰ η110}} 510}. βραϊίθίθ, νῖὸ 
ὭΔΟῸΝ Ρᾷι5. 9, 18, 3 ΠΠΠΠΊΘΡΪΟΓῚ Β6Ὶ ἀ6}) γἡοη ἄθη ΤΠ ΘΠ. ἢ 
ἀδη [οἰ μΠοθ ΒΡ ἄορ ἀδισοθγδομίθη ἐναγίσματα ἘἸαμποη 
αηἀ ἤδιο! δίχα δείσταντο, νΕ]. ἈΠ Δ ΟΠ 95. οἱ Ον!α. Τ βιι. 
ὅ, ὅ, 98. Βίδηον Δηΐίἢ. Ραᾳ]. 7, 890. ΑΠΠρΡΏΠΠο5 7, 9599. [μιοδη. 
ΡΠάΓ5. 1, 549. δίαι. ΤΠ6}». 12, 451. Πγρίη. Εὰ)". 71. Ρ!ΠΠ]οϑίν. 
ΠΠηᾶσο, 2, 29, Οὔ Ο}] Β6Ὶ ΠΊΘΗΓΘΙ ἀϊ 656 Ζθυσθη ἤΔῸἢ γ6Γ- 
ΒΟ οἰ ζαησ ἀδν ἄσοῃΐθη ϑὅᾶσο τηἰϊ ΓΙ Ρ] ἀΘΙ βου Πιοαηρ Δη- 
{ἰσοπ6 ἄρῃ ΡΟ ηΘΙΚ65 δα ἄθη 0 ΘΙ Παυΐθη 465 ἘΓΘΟΚ] 65 ἸΘροὶ. 

ἨΙΘγδιι5 [Ὁ]οῖ, 4585 Απισοηθ8 Τηδὶ ἀθη Αθ]ίογθη νῦ]ς 
νοι ἰδέ. ΝΟ οἰπθηὶ Ζοὶ ρθη οβθθ ἢ ΠΠ5615 ὨΙΟΠΐθ 5, [0ἢ 
γοη (Π105, [ἢ οἰηθιη ΠῚ ΠΥ ΔΙ θι15, ἰΘθίθη Δηϊ. πηα [51Π|. 
Π0Ὸἢ Ζι Ζοῖῖ 465 ΕρΙ ΘΟ ΘΗ] 655, ννο. ΕΓ ΘΟ ΚΙ 68 ΒΌΠ ἢ [:6ο68- 
η8ἃ85 ΤΠΘθΘη σοθθη ΤΠ ΠΟΥ ΘΠαγῸ5, ΡΟ ΠΟΘΙ ΚΘ ΟΠ, νϑρῃ61- 
αἰρίο. [,1655 [οη 16η6η [6 πἀ 561} σοθθη 416 ϑοῃν Θβίθγη 561 η 68 
γδίουβ υϑυ ΔΓ ἢ, 50 πιὰ 61 ᾿Πη6η ΕΙΠγογϑί 4155. [η1{ ΤΠ 6 Υ- 
ΒΔΠΓΟΒ, ἀ6ι 416 Γοϊπθ οορθη ὙΠΟθΘη σοί γί, 86} 014 ρ6- 
ΘΘθοθη ἤθη, ΨΙ6 ἀἰ6 ϑᾶσθὴ 661 ἀϊουη Ζ610 510} σϑγῃ ἃΠ)η- 
0 θα θγΠο] θη. Ἠϊηρόρθη ϑἰδη ᾿βηθηθ. ΠΟ ΟἷΠ6Ρ γνΟῆ 
ΜΙ ΟΡΙΟ8 νοη ΚοΙορΠΟη ἴῃ βοίηθη ΒΕ] ρθη ΘΓ ἢν θη 
ϑᾶσθ ἴῃ ΠδΠ ΘΓ ΟΡ ἢν τη} ΤΠ ΘΟΚΙγ ΙΒ η05., δἰηθη Δ γβἃ- 
56, ΒΟΠϑίηΐ 65, πη σνα 6 θ6 615 ἢ Βόριπη6 465 δου βϑίθῃ 
ζυροβ σοσθὴ ΤΏΘΡΘη νοὴ Τγάθιιβ δυΐ Αἰἤθηθ65 οο 55. ὙΟΓ 
ἄδθη ὙΠΟΓΘΗ σοίδαίεοίῖ, 8415 516. 8ἃηὴ 46 Οἷἴ6116, σν6 ] 0 Π 6. 80} 
1" ἀθη Ναιηθη ἰγρ, δ ᾶβϑϑι' βοῃῦρίίθ. Αἰ 4]] ΟΠ ΘΙ ΠΘΓΘ 
γογθγο απῦ ἀἰθβο δι) ἤθη ΡΠ ΘΓ Κγ 65. 50}|0}}. ΕῸΓ. 
ΡῬῃοθη. ὅ89 Ρβεοκαηηίθη δᾶθθ ἰᾶ5ϑί 1πγ6 πᾶιῃσθ Παγϑίθ! ρ΄ δι 
γβθηρσοιηδι θη αἰΐίθη 5.}15 50} 1} 6556}. 

(δ! ΤΠΘΟΚΙγηθη05. 8ἃ|5 (θ] ον ἀογ 56 η6, 80 1ϑΐ γῇ 
οἰποη γον ἃ] 155. ἈΠ ΠΘΌΠ65. χιι Πδηθη γ0} ΒΌΡΠΟΚΙ65. ηἰ"- 
θοηά 616 ἤθάθ. ΥὙἹΘ] ΠῚ. 6}}}" νυ] Δη 5 ὩΔ 0} ἀδν' δίίθη Θϑά!ροάοὶὰἃ 
Ὧ(05 ΚΙπΑΙΙ ΠΟ γοὴ ϑὅΡ ι ία 50}}0]}. Επγν. ΡΠοροη. 1700 ἀϊθ 
“ΡΠ ηχ ΒῸΠθη νοῖ  ΟθαΠριι5᾽ ΕΒοΠοίηθη ἴῃ ΤΡ η ἀθη Ηδιηοῃ, 
Καυθίοηβ ΠΡ 6 η ϑ0Πη, χαάλλεστόν τε χαὶ Ἱμεροέστατον ἄλλων. 
Ῥδηηἶι ΓΟΙηΐ 65. 510]} γο ΟΠ 6 ἢ, ὙνΘΠΠ. ἴῃ ἀ6Γ ΠΠ|ἃ5 4, 394 
ἸΠαίων Αἱμονέδης, ἐπιείχελος ἀϑανάτοισιν ἘΔΠΓΟΥ ἀ68 
ΙΗ ον Πα] .685. δῖ, ἤθη αἰ ΤΉ ΘΙ ΔΠΟΙ νῸΓ θη] ΒορΙηη6 (685 
οὐβίθῃ Ζυρσοθ ἄθηὶ νὴ 561 Π0 } (ἀΘϑδη (504 {{ χὰ ἄδη ΑΥΡΊνΘΡη 
Ζυν ΚΡ οη ἄθη Τ γάθιιβ ἰοοίθη. 80. βοϑίᾷι σὺ 510} δῖι 0} ὨΪΘΙ" 
ὙΜΊΘΟΟΥ, 16 [Γ6] ἰ6 διἰιβομοη Βα πη ηἀ! οἢο ἀἴ6 {{6} 06 }]}16[6- 
ΓΌΠΡΘη 661 ὅᾶρα 80} Κα 5.16] ΒΟ πῃ θη ἀπ ραίγ οἰ Ι5ο θη Νο- 
ἀἴνθη χυγθοἢ  σρὶοσὶ ππὰ διιβσθϑοῃπηΐοκί μά θ θη. ϑοίζθη 510} 

1.Ἔ 



ΕΙ ΕἸΝΕΒΕΙΤΌΝ 

ἄοο θοϊάθ ὨΙοΙίο, ΑΘϑΘΟΏγ]05 ἀπά ΒΟΡΠΟΚΙ65, ἴῃ ἄθῃ οἵ- 
Βαϊπθπ Πιδιηθη σἄηζι οι ἄρον ἀἰθ πὶ Εροβ σοίεἰογίθη ϑόμη6 
ἀν [οἰ ἀπο θη Βεον ϊηννοσ απ ἄοοῖ ἀϊομίοιοη θοϊάθ. ᾿τὰ 
ΕἸΩΚΙαπρ τηϊΐ ον ϑαρο ἴῃγ ᾿Ἐπίγονοι. 

Δ ΠΘΥ τηϊι55 δον 10} νὸν ἄθν γον Ποῖ. σανναγηΐ 
γοΓάθη, 8115 ον ἴδβδί υπησλδηχζίθη ΝΥῸ]ς ὈΘΒΟΠαΓΟ ΠΓδΘη 
γε)! 1588. πηἃ ΟΠαΡρακίουο δι δηάγο ἴῃ νϑυβο πον ζεῖ 
σραϊο οί Ὠνδίηθη ἀθϑβοι θη ϑασοη ΓΤ ἶθοθ. χὰ βροιίρασθη. 
50 50 αἴθ Απηιμροηθ, οἷη. ἀπο ἤδιιθ ΘΟ ΒΟ] ]Ο55Πη65 Καηδίνογκ, 
μοὶ ἀδββϑθὴ ϑοῃδίθη ἀον ΠΙΘ ον οἷηθ νουκηῦρίαπο πὴ ἤδη 
βρᾶϊζογη Οοάϊροη πἰομί ΡΘαΡ 5] ΟΠ Π]Θ 6 η οηηΐθ. ἴδ π΄ ππὰ 
Θά ον ἴῃ 0, ἢ. δα ἀἰθ [γάμον Αημσοηα ἢ ἀοκϑίοι! Ὀοιη ον - 
θᾶγ, 50 ζοίοί ἀν Ὁ. (. ἀθιι!ο ἀὰ5 Βαοβίγοθθη, διῇ ἀϊθ 
Ηδπάϊιησ ον. δὴ 16η65 ΠΓδηἃ 516} Κηϊρίδπ θη Απιροπα Π]η- 
αἰδζιάἀοαΐίθη ; ογῃδ!θη ἀ16 ΒΟ, ννθϑίογη, σοῖο νοι γαίον 
Β6Ὶ βϑιπθη πάρ δυΐ Κοίοποβ. ἔλθ μοὶ ροϑίδηθη, ἐ[885 Ὑ8ι- 
ΒΡΓΘΟΠοη νοπὶ ΤΠ Θβ6 15, 800) ΤΠΘΡΘη ψιοκρο ἢν χὰ νν 6 - 
ἄθη, 50 50}} ἀλη! οὐ κᾶγι νοράθη, ψῖθ 416 015 ἀδῃϊη οησ 
γορρυαηάπθη Μἅδομοη. ἴῃ ὑΠ561πΔ )δηὴὰ ἴῃ (ον Κῦμῃιρθθαγς 
ΟΠ ΠΘΗ, Μ)0Ὸὺ 516 πηΐο Κγθοιθ δΟιιΖ6. ΠοΥδησ ον Δο βθη δ]η6, 
γ6]. 491. 81 ἔ,, ἄδγ Βεοϊάθῃ 15 ζιιν Παπάϊαησ ἀΠΒΓῸΡ ΤΡᾶ- 
σὔάϊο αἱ5 ὁ ἀγαϑός σα], 381. (ἀοτδάθ ἀΐθβθβ θυ] (η15565 
ἤάΙθον 5.6}} Οϑάϊριιβ πὰ Ὁ, ἢν. πᾶὸ θην ΒΙοημάπησ ἐϊα 
Τύρῃίον τη γοομς ΟΡἢπί, ἀ6Υ «5 γοιμμιηὰ ἐδι ῦμπο 616 
ἨοΥγβο ας [ἀπτί, πννάῃγοηα πα Ὁ. (Οὐ. ἀϊα Θοκοποιηῖϊο 465 ΠΓᾶ- 
[η85 οἷπθ 5οῃδυα Ραγθ βίθ!! αηρ Κγθοηβ [ογάορίθ, [ΠΡ Ρῃδαρέ 
γΥ]Γα 86 ῖη6 ῬϑΥβοὴ γοὺὴ (6 Ῥορθβῖο ἴγοὶ δ Πσοϑοῃα]! οὶ Ὸ 516 
ἰαυσί: Παοπίθίθη ἀἄθοῖ ἢ8ὸὴ Ποβϑίοάοϑ ϑοιυϊ. 83 βοβοη 
Πρ Ρδ]65᾽ ΕἸ οΡη δὰ Κγοίοη πη ΠοΘηθοΠ 6 ἴῃ. ΤΠ ΘΟ θοη. διίθμί 
δ' πη 0. (ἃ. οη(βομιθ θη δι ϑδϑιίθη 465 Εἰθοκ!θϑ, 50. ἰδ δῖον 
ἀἴοθον ζτις πῖος οἴη Πάοκϑιοῃ! δα βϑῖῃ [οἰ 5611 565. γ6γ- 
[Δῃγοη σοσοη ΡοΪγηθῖ καθ ἴῃ 46. Αι ροπθ σροάϊοῃίοι. ΗἸοΙ Πδΐ 
ΘΡ' Π8Δ0}} θη] Τοάθ ἀογ Κιπάονοβοη Βυάθιυ πη οϑίγ θη 416 
ΑΙΠΘΙ ΠΡΟ Γ ἀρονῦ ΤΠοΡοη, 157. 178 [΄ 

ΑΙ5. Ῥοϊγηοῖκοθ ἴῃ 0. (. 1440 ΠυΟΠ ΒΟ] θη 5] οί, ὑτὰ 
βαῖη ἤθοῦ σοσοὴ ΤΏΘΡοη χιὶ [ἀπ γθη., Ιοοΐ οΓ ἄθη ΟΠ ΘΒ 6 [ἢ 
δΔη5 ον, ἴῃ ἀογοίηβί χὰ Βοβίδίίθη. ἴῃ τπη86γπὶ γα πα Κᾶπη 
γ0 δἰηθ Αἰ νασο ἀ6Γ. ΑΥὐΐ, τνϑ] ον Θά 5 }10}}. ἀ6. ἅϊι556}11-- 
οἴη ΑΠΒΟΒ ἢ βϑιησ ον Παπάϊαησ ἀ6Γ. Αημ!Προηθ ἢ Δ]|0 6. ἀοΓί. 
σοα!ομίοί ἰδέ, Κοίηο ἤθάθ βϑῖη, 50 ϑνϑηὶσ γοη 401 Βορ]οἰπηρ 
465 νου βϑίοββηση γαίουβ ὑη4 ἄδβ8θη ἔπάθ ἴῃ Κοίοηοβ ἀἄδ5 [οἱ- 
βοϑίθ Υογίομοη νοιυ]δυίοί, ὙΥΡά ἀοοἢ) ν᾽ ἢν 48 [, Θοά!ριθ᾽ 
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Τοά ἀδον 56] δι οηάπηρ αηἀ ἀδν Ἐπ οἰ θιιης ἀ6 Ὁ [οΚαβίθ οἱ ἢ- 
χριρ ραβϑοίζί. Πἂὰὲὶ ἢϊογ Απίίσοης 900 ἰ. γαίον ππὰ Μυΐον 
56] 51: οῖρθη σορδάοί ἀπ σοϑο πη οκι, πη ποθὴ ΟΥΑΙ ββρθη- 
ἄθη φσονθιῃΐ, 50 ἰδέ ἃ} ὨΐοΡ Δ 16 165 9] ΘΙ ἢ ΖΘ Προ η46 
θειάθιν ΕἸιθρη οοϑάδομ!, γος ἰὼ Ὁ. ἢ. ἀϊθ ΠΙομίιηρ γογ- 
Ιδησίθ, "ει Μά θη ἀ8πη81}5 ΠΟ0ῸΪ τητηϊ 415 Δα [Ροίθη ἀπὰ 
ἄθη Οράϊριιβ ἃπιὶ [6 θ6η Ζζὰ ἰά558θη. 296 Π6. Αιἰνᾶρς 465 ΡοΪ]γ- 
ΠΘΙΚΟ5, ἄθῃ ον ἢ] Ὁ. (. δὴ μειάθ δοῃνθϑίογη Ἰο οί, υυᾶγαθ 
[ἂν ἀῆϑοῦ Πιᾶπια ϑἄηΖί ον. πη. ΔΊ ΟΠ ΔΙ 561Π, Μγ6}} ΑΠΠΙΘΟΠ 65 
ΤΠαΐ 5 ἀθὴ ἱπηθιβίθη ΤῊΘΡθ6. 1165 ΠΘΓΖΘῺὴ8. ΘὨἰΒΡΙΠΘΘΗ 
τηιι58ἰ6. ΕΡΘη50 5016 γθοῃ 815 ροθίιβοπθη ανπάθη ἴῃ τὑη- 
561 ὨΓΔΠπΊἃ 510} ΠΟΟΪΪ σδὺ ὨΪΟΠ  ἃ᾽5 ΠΘΡΓΒΟΠΟΡ τὰ διδδίβ- 
8 Πη Ὀοννᾶἢῃγί ὨΔΡΘη, 6 55}8}0 ΠΙο, σοσθη Ὁ. ἢ. υπὰ (,, 
ἀϊ6 δόμηθ 465 θα ριι5 ο]θῖοἢ). ἢ80 ἄθϑϑθη Τοά6 ἀπῃι] {6108} 

“Ζαπὶ ΤὭΏΡΟΠηΘ σοίδηρροη, 10 ἢ, Υήας Κγθοὴ 289 [. νοὴ ρο}}|- 
Β50ῃθη ΥΙἀ ΟΡ ΔΟΠΘΓη ϑδοί, σϑἢΐ δι 416 Ζ61 1, γνο 6 ἃ15 ΘΟ ΔΘ ΘΡ 
465 Οφράϊριι5 οὐδ ἃ15 ΟΠ δῖ ἀ6ν δῦῃηδ ἄδθιη ΤὭΓΟΠΘ ἢ8Π6 βἰδηά. 

θη ΠΙηίουσσμα 46 Βοσορ ἢ ΘΙ 6 ᾿Π56 75 ΠΡ ϑΙη85, 66 
[ἂν ἀ16 Ηδηάϊαηρ 561|0 851 πἰοῆΐ νου Βοάδαίαην 15ΐ, δα [Ζ 6 ]]6 ἢ 
Παῖὶ ἀδν ΠΙΟΠ ον ἀονΡ Ρηδηίδβϑιθ 8616} ΖΈΒΟΠΔΙΟΡ ἄθρουν! 556η. 
Εγοδηζθη. ὙὙ1 ἴῃ 815 ἀπέθαξζιησθη. 85 [6 Πα Π10η6 ἤΘΟΥ 
γνασί οἰηθη δι πη δῖ 416 δίδαι : ψῖθ 61 ΑΘβογ]05 βίθσθῃ 
416 560}5 Προ ἄθη ἀθὺ ΤΏΙ 8Δη 5605 ΤΏΟΓΘη, ἃπ| βίθθ6η- 
θη [(4]]|6η 416 Βεά θυ, ἢἸοἢ 1 ΖινοΙκδιηρίθ, Ἃ6Γ. οἴννα ἄθῃ 
διγοὶί ἢδοὸ}} 6 ΓΙ Κα ΠῚ ἢ ΘΠ 6] 46 5011{6,. ΒΟ η 6 Ρη ρ θοῇ 
ἄθη ὕρυιροη ΕΓ Γ 415 γον πο ἀἰρον πη Δηργοῖίου, Πιη- 
ϑοσρῃ [ἅ}} ἤδὸ ἀν Εγζᾷμ!αηρ θ61 Αρο]]οάον 8, 0, 7 ἀθι 
γοη θοΙάθη Ηδουθη βϑποιιηϊρίθ Ζιννοικαιηρί ἀοΓ Βυον 2ν]- 
ΒΟΠΘη ἀἴ6 ἀμγοῃ ἀἷα ΝΙΘαΘΡβοΠπηοίίθιιησ 465 Καράᾶποθιιθ [ᾧγ 
416 ΤΏΘΡΔΠΘΙ ΘΠ ΒΟ] άη6 ΟΠ] ΟΠ. δὴ ἄθη Νδιιοιη πηὰ αἷ6 
σἂηλιοῖο ΕἸΧΟΠ ἀν ΑΥΘΊνΟ ΠΔ0}) ἀ6ν. ΝΙΘά θυ] σα ἃπὶ [5Π16 - 
Π08. Βεοῖ ΑΘϑοῇυ]ο85. 8} ἰδὲ πη ἀθη Ε4}16 ἀθν Βνάαου ΤῊ6- 
θδθη σογθίίοί πη 4165 ΕὌΡΉΘΓΘ ἴῃ Π)ιη].6] σοἢ}} 1, τὑν6 1} (6. 
Ἐδι ἢ ἧ ἢ α01} ἀδηη σοοηάθὶ νὰν. [{{π861 γάπια ποι Πἰρσὲ δη- 
ΖΘ ΙηΘη, ἀ855 ἡδοὴ ἄδθη Τούς ἀδν Βυ ον ἀον Καθ ποο}} 
οἴη 66 σράδμιον! πᾶ} 6, νοὶ]. 13 [., νἄῃγοηά ννθ] μον Ζοι 
δ Απογάημπησ 465 Ζιηδο!)δί, [5 στρατηγός (0) οἰπινείοηάθη 
Κύθοη Εἰθοκὶο5. ΒΡ 5. [6] ΘΡ οἢ Βοϑίδί οι νυν, ᾿πά655 τδΔῃ 

τ 510} ῬΟΙγΠΘΙΚΟβ᾽ [6 ομ 6 ἴῃ ἄθη Πδηάθη ἀον Κοῖηἀθ χὰ ἀθηϊθη 
δαί, Εγβὺ ἂὴ Νογσθη. 80} οι Νδοιῖ, ἴῃ ΘΙ ομογ. ἀϊθ Β6- 
ἰλσΥῈ Πιαβίϊσ οηϊ ΟΠ βἰμά, ἤηάοὶ Κγοοη ζεῖ. ἄθη γϑιῖ- 
58 Π]Π6] (6 η ΟΥΌΒβ6η ΤΏΘΡΘη5. βοῖηθ Ρ0]} } 1506 ὴ Οὐ πη ἀβᾷϊχο ἀ8}- 
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Ζυ] 6 ὐρ ἀδιῖς ο᾽ οἰ] ϑᾶμη [Ὀγ]Π 10 ἀϊ6 Ἠδρίθριιησ δηζΖιι- 
ἰγοῖθη. δὐδοίον [ἂν ἀϊὸ ΒΌῃοη ἴῃ Κι! 158 ᾿ἀΡδΡρορδηρ πο 
ΤΠοῖο μα. ἀθ685 Ροϊγπθῖκοβ δι ηἃ 6 6 }8 θ6βί}}}, 217. δυιγὰ Κγθοη 
1102 [. 45 Βοίιον ΤΠ θΘη5. σοργθθθη, (ον Δ 0} ἀπο 618 
Κιπάον σοϑθσηθί σούθθθη: 50 Καηῃ ἀδιη ηι αι Ἠδηηοη (πὰ 
ΠΠΤΕΤΩῚ Βτϑυΐ, Δμεϊμο πο) σθάθυίοι 56 1η, ἀὰ Μίορδγθιιβ. δι Τ οῖγ6- Ὁ 
5.8 Βα ἄδη Ορίειοὶ ΘΟΒίου θ ἢ. νὰν, 993. 1040. Βοεὶ 50- 
ῬΏΟΘΚΙΟΒ. πᾶὶ Κύθοῃ τηϊΐ ὕπιδνον παπρ, Δι νἀιδυ!ομθη [ἴδ θα 
υηΐον ἀ45 δίδαίβυν οι! ἀἸθ8θὴ δόἢη “Βανι μονχίς ΒΘ ΘΘΡΘΗ, 
γγ ΒΒ ῃ4}0 Εν γαῖ κα, σοι ο ἄθη οἠθιο  [4}15 νοπὶ γαΐον νοὺ- 
50! ἀοίθη Τοὰά 465 [ἰοἰχζίθη ϑριοββοθ, Πᾶμηοῃβ (6026), ποις 
ἀΡοΙΘθθη πη8α, ἰδ 815 σταιδοχτόνος ποι 1308. ΠΙΘ5ο 
σαηΖα Ζπρ νορ ἀδν ΡῬγΟρ οἰ θη γᾶ ηη6 1] 65 ΤΙ Ρ 5.5, ϑρᾶί(οιν 
τ] Π0}} 86} Διιβθ θη], ἰδὲ ]θοι ἀθν ἅϊθΡη Ῥοθϑὶθ ἀπγοῃδι5 
ἈΠΌ ΘΚαηηΐ. [266 ]9}10}} ΒΟΡΠΟΚΙ.5. δρἸοἢοἰθ Μορανθιιβ᾽ ΤΟΙ, 
Θ᾽ Π ἢ ἃ] ᾿πῇ Κυθοηβ ΒΟ} χιι νουσγ ὔβϑοιη. τ θη σᾷηζΖ- 
Ππ6 νοροιπβαπηιηρ ἂἃπ πάρ 468 ἢ" ΔΠ]ἃ8. Ζι πιοίϊν θη. Φ66- 
Π6 50 ΜΡ 001 ΟἸ πη] διι5 Ἄθβο ἢ. δορί. 474 415 γοῖ- 
1Π6 1 σοι 8ὴ οἰηθη ἼΠογο ἄθη Αἰ Θποὴ Βοκδηη , ἡν655114}} 
50Ρ.ν. 1π φσοβοβιοκι ΠΟΘΙ σθ ἢ τηιιβδίθ, ἀπ ποθ. ἄπγο Εν- 
πη Γπη5 Δ 16 η6η ϑοῃῃ (5 ἀγδιιϑα ἀν" ΚΚαίδϑίρορ 6. σι γοὺ- 
τϊηάθτη. Αμπήγονγβοὶβ. 50ΠΠ{6Ὸ Κγθοη ἀθηὶ Τὶ οϑίαθ, ἃἀθ 
ἀϊ6865 ἄπγοῖ ἄθη Εγίοϊα θαννάμνίο ΜΗΕ[6] ἀον Ἰθιηρ Δηρ6- 
6 θ θη, ψνου Π] Οἢ οί δοίη, 993 ἢ, πη ἀπῇ 50. 6" ἄπ} 762 
δι ἴθ σὰ πὔγοη Οὐ θη. Βοὶ ἀἴ6 56} θη ΡΟΘ ΒΟ 6 ἢ 
ζινθοκθη ἀϊοποπάθη ΕἸοιοη. δηπἃ αἷς Ζο νοι]! 1550. ἀ6Ρ 
Ορίουιηρ σΠη2 πηρθϑιμηπηΐ φρο δ] θη. ἀπ ἴδῃ ἀανῇ πἰολί, 
ΚΙΘΙΉΠ ΟΝ. Απίννονί δαῇ ἀ16 Εγαρα ἀδηδο) γοηὶ ὨΙΟ ΠΟ νϑυ]δη- 
θ6η. οι βοϊιοῖηί ἀθν Τοά Ὧ68 Μοράγθιιθ. χυνβοπθη ἄθη [{π- 
ἰογσαηρ ον βυζάον ππὰ ἀϊ6 ΕἸ οΠι ΔΟΥ ΑΥΟΙνο, Μ6]0η6. ἃ[5 
Εγαοθυ ἄθ5 Μιίνικοηθ 465. ἤτπη γνογϑῦμηίθη ΑΥῸ5. ΟΡ ΟΠ]6Π6, 
δηζιιβοίζθη, νϑ]. 1102 [. ΟρίονΕ δῖ9}} ἴῃ 0168 ΡΠ δη]556η 
ἀον 666 ϊενοικεύς (---- Π]εγαρεύς) “Ἰάοι Κυθοηϑβ ΝΥ 'β5θη τπὰ 
ὙΥΠΠ|Θη., 850. ἰαβδίοί μοὶ ϑ'ορηοκ θβ. ἀοἢ. ἀδβϑοη [{ηἰοὐσδηρ δῇ 
Κύθοη ; ἰᾶβϑι 16 η6 Ὁ Επιργ αἴκ βοθοπ ἴῃ ον Φπισοη (65 ΜοηοΙ- 
θιι5. ϑϑβϑίουθθη βίη, 80 ἀϊθηΐ θ6ὶ Β0}Ρἢ. δι ἢπν 1 Ηᾶ- 
ΙΩ0Π5 [πηἰογοδηρ οηρ νουθιιηἊηο5. ὕπ6. χαῦ σἄμ! ἤθη. γ6- 
ὕάδπηρ 465 Κυθοῃίβοιθη Πδιιβ65, ρ]θιοννθ οἷη ΓΘ Ροβραηά 
ΖΝ ΒΟ Π6η Πάμηοη τἱπὰ Απηίσοηθ Ὀ]0855 βσϑαϊοῃίοί 15, πη Πᾶ- 
Π0Π5 [ἰβίογσδηρ Ζιι πηοίϊν "θη, ἀθν νυ θοὴ ἄθη ἀν Μιίίον 
80} 510} φίθῃί. --- ἰ 

2. ἴῃ [γάμον Μονσοηἀᾷιηιηνλιης Βορίηηι ἀἰ6 Παπάϊιηρ 468 



ΤΥ. δ ΕΠ. σ᾿ -" 

ΖΌΝΒ ΑΝΤΙΘΟΝΕ. γ 

Ὠνδηιᾶ8. Κυύθοῆ δὶ 5810} θθδὶ} 1, δισοηθ] οΠ10ἢ} ἢ80}}). ἄθιη 
ηδοθ Ποπθὴ ΑΡΖιρο ἀ6Γ ΑΓΡΊνοῦ ἀαγο Πδνο  ἀϑυ δ η] Π10} 
νου κύπαθη σὰ ἰάβϑθη., ῬοΙγηθικ 5᾽ ΓΘ πηδ π]Ομΐ χιι μ6δβιίδί- 
ἴθ ΠΟΟΪ ᾿ππἢ ἃἴ6 Τοἀϊοηκίαρθ δηζΖιιβί θη: Μ6Ρ ἀλν 6 Ὁ 
Δ η6|6, 50116 νον ΑἸΪῸΡ ἀιιροη ἄθη Τοὰ ἀ6Γ ϑίοιϊηϊσιηρ οὐ] εὶ- 
ἤδη, 201, 1908 ἡ. ΔΑπίροπα μαὶ ππάθ νοὴ ἄθη Αὐβνιαΐ 6Γ- 
Πα! ίθη πὰ Δι ρ Π} ΟΠ 0 ἢ}. βίθΐ ἢν ΕΟ] 55 ἴθϑί. ΒΆθοἢ 
ΒΟ; γοιίθὶ Δι 0 ἢ} 516 νὸν υη4ἃ ποοῇ [6 νθοῆ 80 ϑδοηπδπαδιιῖ- 
σαηρ ἄδη (δον Ζιν {6 γνΔοἢιιηρ 56 1η65 ΒΟΙίΘ ἢ]8. δα ογαοεί, 
Πᾶί 516 βοοη [ἢ [ΓοΙηπη65 ΘΓ σοιῃδη. 

Ργοϊοροβ 1-900. Απηίσομο [γί ᾿ἢγα παίἄγο6 [,61- 
ἀθηβοο ΡΠ Πη ἰϑηηθηθ δι ἄθη ἴγοίθη Ρ]δίζ νὸν ἀ6πὶ Κὔμηιρβ- 
ΡΔ]]αϑί δι! ἀον Καάιηθία: ἴῃ ΗΪϊηΐουρυιπάθ ἀοΥ Ηδιρίθ σης, 
χὰ θοιάθη ϑοιίθη Τ]|ινθη ἴῃ 416 δηβίοβϑοπάθηῃ ΝΟθοησοθᾶπαθ: 
Ζὰ} Γ]ηἰζοὰ ΑἸΒΒΙΟΠ. δι! ἀ16 Ὠὔρ!ρσο 1 πα βοῃδίς, σιν Ἀϑομίθῃ 
δα ἀϊο δίασί. [ἢ 510 ΠΡ ᾶγον Απίγοσαηρ {[Π 61} Αηἱ, 6 ὺ. 511} δῇ 
ἀδ5 ποῦ 465 Ηδιιθ65 σουυμηΐθη ἰβηθη6 Κγθοηβ ΒΟ τη 10 ῃ} 68 
γογθοί ἷζ ἀπη4 [ἄδ51: δ|]πηᾶ] 10} Ἰῃγ θη Ρ]αη, ΟΡ 6Ὶ δὶ δα {πᾶ {1σ8 
Βα 6 ἀθν ΒΟ ἢν βίου θϑί, σογθοῃηθί, ΠογνουΓθίθη. Π16 Π6Ρ6- 

Ἴγ0]16, 06. 50  οΠΐθγ πα τππ4 ΒΟ 806 [51η., 416 ἰΓοίζ 461 {160 6Γ- 
Ζοισαηρ γο ἀπίροπθβ Ἀθοὶ 510} ἀθν ΟΡιηδομί ἀπ! ἀδηα Βουρί, 
γᾶγηΐ πηϊΐ οἰ Πα ΡΠ! ΟΠ θη ΟΡ θη νὸν ἀν Γαΐ, ἡ 6] 6 θοΙ ἄθη 
ΠῸ1 οἰ ἢ ΒΟ ΔΟΏγΟ]]65 ὕπα46 θογοιἰὁη πη: ἃ15 ὕΥ ΕΙθ6Γ πὰ [[η- 
[ο σ  θ Π 6 Ιηϊβ56η 516 510} [ἄθθη. ΑἸροη ΠΟ ΚΊΙΟἢ νου οῃίοί Αηΐ, 
οἷη [ἅν 4]}6 πη] αι ἰϑηηθηθ5 Τ᾽ ΘΙ Δ ηη6. απα οΥκὶᾶγί, 816 1Π 
ἃη5 γον ΟΠ Γοιίθη Ζὰ ψΟ]6η: ἀοΓ ΤΟὰ 5861 1Π1 ὉΠΙ6ΙΡ 50]- 
οἤθη {Ππι|5ίδηἀδη γῆν} 1. Αἰ5 βῆ ἴῃ ἀ6γ ΒοκΙοιηπθη- 
μοι 1ῃΓ05 Ἠθγζθηβ χὰ πηῦρ] ΟΠ βίθιη (ΘΠ Πα] ίθη γᾶϊῃ, σῖγὰ 
516 ἴῃ δάοϑϊ μη [Πν ]Π]|6η ἄρ θι 50] 665 Δηβίηη6η. γι] πηθ ἢ} διιί- 
σοιηπηίουί, ἀἰ6 Τηδί νον Φθάουηδηη ἰδὰΐ χιι νογκὔπαθῃ : 
556 δῖα ἄοοῖ, ἄθη [{{η{0}]Ρ ἀ]Ἰβοπθη ἀδηηῖδ χὰ ροίδ!!] θη. Βοὶμη 
Βομοιάθη ἀογ ἄμπποη δον ϑίου Κη ἰϑιηθηθ, 80 μανρί Αηΐ. 
510 ΟΠ 510 ϑοβϑίοβϑβθη ἢδί, μοῦ ἀπ ϊη, ἢ Βονναπηάτγιης 
465 ποθὴ ΜαΠ68 ἀον δον βίου ἡδο Ζαγα θη, 1Πγ65 [ἰηνοῦ- 
βίαη65. πηροδοιίοί 861] δἷ6α ἄοοῖ ἄθη ΕΥθιημ θη οἷπθ νΔΠΓ8 
Ἐγοιπάϊηη. Παγδιῇ Ζιθΐ 516 10 ἢ} ἴῃ ἄθη Ρα]]αϑί χαυγύοικ, Αηΐ. 
σοι σὰν Τὰ ηΚθη ἃ}. ---- 

ΟὟΙΘ Παΐ 510} 80 γΆβο 445 ὦ κοινὸν χάρα ἴῃ ἴτοηΐθ 
γογκοῦγι ! ΝΟΟΙ ἀϊα θοϊάθη ᾿οἰχζίθη ἀθ65 πη 6 1] ν 0}} 6} (ἀΘβο] ΘΠ (8 

ο ρηΐχννοῖ δῖ ᾿ηο οἷη μοὶ ΕΡΓᾺΠ απ. ἀθὺ ποι! σ οη ῬΠΙΟΩ σ6- 
σοὴ ἄθη Βιιάθν δηϊβίαπαπον ϑίγοιι. 80. Κοιηηΐ Ζιι 4116 461} 
0960116}}, υ ο 65 Απΐ. θοῖπι Βοίγοίθη ἀον Βάμηο Ὀεκ]αρί, ποο}} 
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ἀϊα ἀπ γουποῦϊα Ἐπί Γοιηάπηρ ἄθὺ Θοηννθϑίου ἢϊηζΖιι, ἀϊθ νοῇ 
ὨΠη 8η ἀδν Απΐ, δἰ ἤἸοἢζ ΤὩ6}}}" γοῦῃδπάθη 91}. ἤθπη 80 
τ Ζυν οὶ [6] ΠαΓὉ [651 βίδπα ἀογ Αηΐ. ἀϊὰ ῬΊΟΝ, ἀᾶ95 οῖ6. ηἱοΐ 
ἄδγαη ἀδοῆίο, 80} ἀΐθ βοῦννδομο ἰϑηθηθ κΚὔμηθ ἴῃ αἰ] 656 1ὴ 
ἘΔ1}Π6 ἀπάγοι Μριπιιηρ 561η. ---- 

Ραγοάοβ 100--102. 6. ΟΠΟΡ νοὴ (Ἃὐδίβϑθη, ἄθϑβθῃ 
Βουααησ Βοηοη 859 ν᾿ ουννάπηϊ ννὰν, θοσνδϑί θη ΕἸ ΖΙ ΘΠ 6 ἢ 
ἴῃ ἀϊο Οτγομοβίγα ἄθη δυβίθη ψ θά θ᾽ Π ΘΙ 16Ρ ΔΗΡΓΘομθηάθη Τὰρ 
αηἃ ἱπάθη ΘΓ ᾿ηἰΐ Βομδσθη ἃὰΐ ἀ16 ἢ θθϑο!ρῖο Κνϊθρ8- 
μοί χυρ ΚΠ ]οΚί, τη] οὐ ἀἰ6 146. ΒΙᾺΙΘΙΟΡ 6. ΒοΙαρ- 
ΓΟ δι.5, ψ ΙοΠ6 ἄπο Ζθα8, ἀ6᾽ 16! ὴ [[6}6}- 
τα} 8556 --- ἀοι' Οτιηάίοη ἀ65 [166468 σοζ  Πρὲ πηὰ 
τη ΑΓοϑ᾽ Βοια ! 6 ἤ8ΔῸ ἀθὴλ γον δὲ ἢ ρον ΕἸ ΠΡΟ γ ΡΟ 6 
ψνογάθη: ἀἷ6 θεῖ άθη ππο] ἈΚ] ἤθη Βυἀ ον. βθῖθη μοι 46 ρθρθῆ 
ΘΙ ηΔη 66 δΊΘΘΟ ΟΡ] 6 θη. 1)060}}) (γὰρ ΕἸ ηαησοη γνογ- 
ΒΟΠ Θά ἀπὰ αἰ  ουρδηροη ἢ 61 ἄθιη νογρθββθὴ μοὶ πῃοηά 
[ογάουε ἀν ΟΠΟΡ χὰ Εδϑίζρθη ἤδὸ} ἄθη Τοροῖη ἀν αὔί- 
(6 διιΐ, Βάκοθο5. «5 Πα σθη ΠΡΟ νοῦ: ἀἄθηη ἀν Αδίίον 
Ηυϊὰ Παΐ ἀθη 51᾽6ν ρονᾶμγί, ᾿πηθη ρορῦῃνιὶ ἀ16 ουβίθ 50ΓθῸ 
ἀον Βοίνειοη, ---- ἃ τηΔ0}ῃ}}1 46. ΚουγρΠῃᾶοβ 15 ἴ. δι! Κυθοη5 
ἨΘΡ ΔΉ ἤΘη δι [Πρ κϑαη, ἀθϑβϑθη ΑΡΒΙΟὨίΘη 61 9616} 8Δ11556}- 
ΟΡ ΘΗ ΠΟΘ Ζιβδη θη απ ηρ ἀον ΟἸΟΙ ὨΙΟΠ  ἃΠηδῖ. --- 

ΠΙΘΘΟΥ βοῃννησνο θα ΦυθοΙσοβδησ δῖ, 560η6. τη8ὴ γῇοϊ- 
γᾶν (8. Οὐδ᾽ γογνᾶγί5, νοη Βοάραίιησ, δαί ἀἃ5 ἀδβργᾶοῃ (6. 
ΘΟ, ννοϑίθη θη ἢ }}{, 6 445 Μᾶ85 66 1, ἀθη ΠΥ Π8]}} 465 
ΤΡ Δ ΚΙ ΘΔ. 565. ΠΠΘΡΒΟΠ ΡΠ 151, ἀ85. δὴ ἀἴ6 ἔϑῖ 6 685 
Τ,οἰχίθη νοπὶ Μαηηββίδπημηθ (65 [,4108 Θ᾽ ἤθιι65 σάϑος 510} 
κΚηϊρ[; αΐ ἀ6ν Ζιυβοῃδιθι ΟΠ Οἤπη6 θδησα ὅοῦρο 16 Π00}}- 
ΠοΡχίσα δον θβϑίον βοῃθι θη βϑἤθη τη ἠδ} 61 ἐ6ι" Βοίνγοι πη 
ἀον φοϑδιηηηίθη ΒΡ σου ΒΟ Πα! ΤΉ ΘΌΘη5. ὙοΥθΌβ56η: 50. Μ01}} (6. 
ΔΙ] οἷη ἀ6γ Εγγοίαησ 5 ἄν. ΝΟ) οἰησούθηκο ππὰ δά! ] 1. ἢ 
ἀὰ5 (ἀδβδπηηηίνν ἢ} ἴῃ ΔΏΒΟΒΙαΡ ὈΡΙηροηἊο ΟΠΟΡ 1646 5616 
Εγοιιάθ βιογθηάθη ΜΙβϑκίδηρ νοῦρᾶῆηθη. ϑϑῖηθ ΒΘ] ἀθΡυην 
465. ΓΙ ἀΠοπθη ΕΥΘν Ια 65 1ᾶ55: ἀπ ] ΚΘ, 4855. Θ᾽ ἄθιη 
ῬΡοϊ. [οι πα 15(.,. 516} ο. Δ 0}} ΠΗΙΠΘΓΏΙη ἤθη οηἰβοποιϊ θηάδη 
δία 2 465. ρυὔβϑβδίθη Ῥυ8 ἢ 1618 Καρδηριθ ἴῃ 416 ΜΙ 6 πὰ Ρ6- 
γα Ρὶ πὰ τη πα  ν ] ]οἤονΡ. σόα. ἄθη πη] οΚ] θη Εἰ βίθῃ- 
50ῃη., δυΐ νυϑοΠη 8|161 0 ὩΔΟΙΠΟΡ Κλρθοη ἃ}|16 ϑομ] ἃ 465 
ΚυϊορβΖιιροθ Πᾶϊ!Π. 50. νῖγὰ ἀ6ν Ζιβοῃδιιον, ἀθβϑθη ΒΙ1οΪς ἢ 
Ῥγοϊίοσοβ δι! αἷθ ΠΤ ΙοΠ6 τηὦ 445 ἀἴθ5 ον ἀρθγθηθ 8]] 6 η 
ΘΘΡΊΟΠ οὶ τνᾶν, Δ] Πη8]16 δἰ οἱ η6. Δη θ᾽ δίδηαριμηκί ρ65.6}}1, 
ΥῸη ὙΥΘ]ΟΠ ΘΠ δι1ι8 6Γ ῬΟΪΥΠΘΙΚΟβ᾽ Τηαί ἄθη γαίου]δη 8 ἱπη 
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αδηζθῃ σοσθη 6 Ζι οὐ ννᾶσθη νϑΡδη]αϑϑί πὰ τη} ψ]ΔΘΓΒίγο- 
θοπάοη Αμβιοῃίθη θθκαπηΐ σοιηδοῦὶ ψ]Ρὰ. 

ΗΔΡοη ΜΡ ΠΧ ΊΒΟΠ6η. ΑΠΠσΟη6. οἴηθη ΑΠΘΘΏΒΙΙΟΚ 510} 
Β6Ιθρϑὺ ἀθου!αθθθη, 50 8 Κιθοηθ. Αὐῇγθίθη σῶμ ἀδηδοὴ 8η- 
σοίῃδη, ὉΠΒΓ6 βᾶηρθ ΒΌΡΒ6. ΠΡ ἀ16 Ηδ]ἀἸμ τῇ 850 πΊ6}}} ἴῃ 
ΑΠΒΡΙΟἾ Ζὶ ΠΘΠΠΙΘΗ, ]6 80ῃγΟ ον ἀ16 αγιηἀδᾶΐχζα 465 ἀ6- 
νυ] 8065 θη (δα! ὴ ἀ6 ϑοηνν βίοι οηΐσοσρη ἰτοίθη πηὰ 
ΘΙΠΘΠ ὉΠῚ 50 πη] θη (ΟΠΠΠΙΟΐ γθοηβ ὨΙΟΠ [ΘΙ ἀΘμβομί- 
056} ΕΡηβί ἢ Αὐββιοῃΐ 5.611. --- 

Εγϑίθϑ. ΕρΘβ9 ἀϊοὴ 108---991. Καθοῃ ογοπηοϊ ἄθῃ) 
ΟΠον, 6] ΟΠ ἴῃ ἀ6. Ετοάθ ἀθον βοῖηθ ἢοίίπηρ (85 χή-- 
θρυγμα πἰομΐ νοἰίου Βαδομίοί Πδί, ὑν610165 46 ὺΡ ῬΙΟΠ ΘΙ 561η68 
ΔυβοΠΔΠΟΥ δι15 ΚΥΘΟη5. ΘΙΘΉΘΙΩ Νυπαθ 58Πη)ΐ 56] 6ηὴ Μοίϊγθῃ 
ΘΓ ΘΙ 6η ἰά556ῃ ψ 116 --α, 855 6 σΘγ 846 516, ἀθυύθη ΤΊΘΙΙΘ 
Θοθθῃ 561ηὴ6 γογσᾶηρου [ἢ ἀδν Ηδιγβο Πα, ἀδγθη ΡΘΟΠ ἢ 8551- 
6 ΙὩΠΔΡῸΡ ΕΓ οἰ χί 561, 510}) ϑδίθίβ. βου ἄῃγί, Ζὰ 510} Θῃΐθο- 
θη Πᾶ06, ἢ 1ἢΠ6η 16 ΡΟ] ΠΙ5οΠθη Οτιηἀβᾶίζο, ἃ16 ἱῃη 
βίθίβ το βι ἢ 5105 ᾿ο6η τυ γθη, τ] {21 6116. [6 81 
ψογάθ ΘΓ 169] 166 Ἀδοϊιβι οἢ ἄθηὶ (5 δι ΐν 0}}} 
465 διαδίβ πη ΓΟΓ ἀἄμη Θη: ἀ6558}81}0 Π4]06 δ. 416 δηΐροσθρησθ- 
βϑίχίθη Βθϑίμπημπησθη 6} ἀ16 1,6] ἤθη ἀ6Υ ΒΡ 61" σοί ΓΟ Π6η. -- 

Π δ ἀυγοῖ γθοηβ ϑίγθηρθ [ἢ 56 1η6} Π6] 6 ΘΠ ηρ 
“ΠνΘΡΠΟΙ σοϑίυ (ΠΟΥ ]ΘἀΘΡ 911 ἢ Θἢ ΟΡ]  σϑίθυ ΔυγίιοΚ- 
Πα] ηρ, Κγθοη 8086 18ἃ Δ]]6ΓἋ] 05. ν0}]16 ΕἼΓΘΙΠ6Ι 1 ἀδθον [,6- 
βΒεπάθ υπὰ Τοαῦία χὰ νου ἄρθη. ΑἸἸ]θὴ 586 1|0858ι ἀν {6 6 γννἃ- 
οπηρ ἀ6Γ Αἰὐϑίϊηνγαηρ 465 ὕϑυθοίβ τηδοῃΐθ ΘΓ 510). σθγὴ οηΐί- 
ΖΘ 6, ΖιΠη8] σαι ΠΟΙ Ζὶι ΒΘΒΟΡΡΘη 56], 4855 ΓΘ Πα 6) 50 
ἴῃ ἄθη οἴποη Τοὰ σϑῆθη ψογάθ. δογδαι! Κύθοη τηθῖηΐ, 66- 
ὙΥΙΠΠΒΌΟΠ ἢΔ06 ἜΝ ΙΔ ΠΟ Πθη Νίδηῃ [ἢ5 γοΡάθυθθη σφ ΡΥ ΔΘΗΐ. 
50. ἴθγῃ ᾿ἰοσὲ ἢ 1666 ἀδάδηκο ἂῃ ἀ16 50 ΟΠ θη Ἡλδολοη 
πη ἄδγοη ῬΠΙΟΒΙ ΘΙΏΙΙ, 4455 6Ρ' ἢτπὶ οἴννὰ Βοβϑίθομιηρ ἃ]5 
Μοῖϊν 465 ΖΔ ΡΠ 46 ]η5. 510}. ἀθηκθη Κᾶηη. θη 850 ν6- 
Ὠἰς ΚοΙηΠΊΘη 416 ΟΠ νν βίου ἀἄθὴ ΚαιγΖβ ἢ Πρ (ΠΟ. ἴῃ ἀθη 
ϑίηη, ψἄῃγοηἋ 66᾽ ΖΙΒΟΠΔΙΘΙ ἰᾶηρσδί υνθῖ55, ἀἄ855 (00) ΕἼΠΟΙ 
ἰδί, ἄδθῃ δἷἢ δηγοθ Μοίν 6566}. πη ἀογ ἀθη Τοά 96} 488 
Το νη [ἅν ἀϊ6 ἔγοιηπιο Τῆαΐ ἢ Θ μη θ. ὙΝ1}}. {6 νθηΐσον ΚΘ 

᾿ αηα ἦ16 ΟΠογθαϊθη δὴ Αηΐ. ἀ θη θη, τ 50. Διο ἀΘη ΠΟΠ ΟΡ 
οΥΘΟΠοἰηΐ ΒΙΠίΘΡΠΘυ ἢγὸ Τί τπηα τπΔ 50 ΠΟΙ ΠΟΘ ΘΓ. ΟΠ 65 
Κυθοπ οΡΓθοί 56. ἢ ἰδῆρο νᾶμθπάθ {ΠΠπ|510} 1661 Βοϊάθη 

ον 180 ἄομε ΒΟΡΒΟΚΙΘΊ50})." ---- 
Και πα Κγθοι σοϑοηΐοί, 4185 δ ΠΡ ἀ6ι ΥΥ̓ΔΟΠ ον δι Ποι- 

ἴο8. γον ΛΔηρϑί ΠΘΡ ἢ Κουμη πη ἃ118 561 6 την βίῃ 6 ἢ 
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γογγθάθη ουιδί θη ᾿ᾶβϑι, ἀδ85. δ΄ Κοίηθ ὍΠ6 Μᾶμν θγίηρο. 
ΝΟ ἰαηθοη [ὐπβο νοι θη. {10 ΟΡ ἀδηηϊΐ ΠΘΥγΟν, ἰγθθηὰ ΟΡ 
Παθ6 ἴῃ Δ1||6Ρ Εὐᾶμο ἀϊθ Ποῖ ομθ θοβουρί, οὐπὸ ᾿γοθη οἷπθ 
νον ὅρια σαν οκΖι!αβϑθη. δῇ θΡ πάθθη 416 νΥ̓ΔοΟΠ 6 ἡδοὶ 
Ιδησοῖι ο ννδηκθη [ἀν σὰς Βοἰαπάρη, Κνθοη νοη ἄθιῃ Ὑου[}}} 
ἴῃ Καπηίηῖβ8. Ζὶ βϑίζθῃ. --- ᾿ 

Ζ2ὰ ἄδθ Ραίμοβ ἀδν' ἀν απ) 50 6 η Πδιρίρθιβοηθη 14 οὶ 
416 ἃιι5 ἄθπὶ ψνό θη [6 θη σορυ ηθ, ἰν Μοιβίθυ ῃδηα πϑίιγ- 
σοίγοιι σϑζθιοπμποίθ ἀγο Προ Ρογβοη 4685 Υ̓ΔΟΠ 6 γ5. οἰηθη ἀ6ν- 
θη (ὑοηίταϑί. [ἢπὶ σϑἢϊ βϑῖη [ὁ ἄθλου. Α1169, τ βϑίπθιη 
Εγσοθθη, δοίη ἀθάδηϊκοη ἰδὲ ΘΓ 1Π]Π16}" γοῦᾶῃ: 4ἀ16 Αηρϑί 
ΥῸΡ 86 1η6Π) σοβίγθησθη  ἤρθι) γοργᾶϊῃ 5105. ἴῃ (δ᾽ δηΐδηϑϑ 
βἰοιγμάθη, ἀδηη ὈνοΙ θη, Ρ]6}6}150}} νου Γι μθη θά, ἴῃ 
ἀον οὐ ἄθη Μαυηᾷ ν0}} πἰπηηΐ, ΑΠΠ ἢ 65 θη 8ποῃ{, (διηθιπβρυῖϊ- 
οἤ θη Πδομ]ασί τππὰ ἴῃ 50] δα κῦρ σον θιμ Γ  βιἰ οίκοι νυ {ΖΘ}, 
Ατιβίοίθιθβ μθοπηοῦκὶ ἤποί. 8, 14, νον Κοὶπθ Γοη6 ὅδ 6. 806, 
ΘΟ Θἢ6. δῖο ἢ). σϑιῃ ἰὴ γονγοάθη, ψῖθ 5 ]Πανθη δι ἀἰ6 ῃη6η 
γον θοΙοσίθη Βραροη. ὩΪΟΠΐ ρσούδθ ΠΘΡΔιϊ15. -ΒΡΥ ΘΟ 6, 50 Ὰ6Γη 
τὰ χύχλῳ λέγουσι καὶ προοιμιάζονται. Εδν παἰπηβοΠμ6. Παῦ- 
βίθ πη πΙ Θνρ ον ΟΠ αγακίου ἢ θη ἀ16 (ἀγ]θο θη γ0 0 166} 
δΙηη βοΠαθῦ: βοῇ γον ἐθιη θου θη ΜΙ οργρΡ θη 850 - 
Ρῃγοη γοὴ ΒΥ ΓΑ Ϊ 15. 50 Ποῖηΐ 51 10 14 65 νοη Κθοβ ἀϊ6 
μαχροὶὲ λόγοι ἀδν 5Κίανοπ. ἴῃ. ἀγιημ 56 ΑΠΒΟΠΔΆΠ ΟΠ Κοὶΐ 
ΠΔΟΠσοδἢτηΐ χὶ Πα θη. Μ|ιΐ ΕΟ]. πᾶὶ ΑΘβοθγ 05. ἀο ΓΘ ἤθη 
(ὐοπίναϑδίθ χὰ ἤθη οί ρη ἀθν Ἠδαρίρογθοηθθη ἀπ ἀθι {Γἃ- 
σἰβοῆθη Πόϊα ἐονῦ Παηάϊιης ἴῃ ἀἰ6 Τνιαρδαϊο οἰησοία εν, τ 16 
ἄθη ΥΥ̓ἀομον πὶ Αρδηηθιηηοη, 4ἷ6 ΑἸηῖηθ ἴῃ ἄθη ΟΠοΘρΠοΓθη. 
61 ϑόρἤο 68. πὰὶ ἀιο ἄν ΚονηἐΠβοια Βοία τὰ Ὁ. ἢ. οἴπθῃ 
Απῆμπρς ρορα!ᾶλοη Ππηιονβ, [1η]. σιπλ Ὁ. Ιλ. 5. 12, νῖθ αὐίθη 
ον ἄγγελος ἄτι οι (γἰνία!α ΠΟ θχιοηθη ἄρῃ ᾿Ζιιβο δι. χὰ 
νυν! σογθη νοΡβί ἢ! απ ϑθη γΟΡΓ ἢ] 556 50}}. ἤΙοΡ πορὶ 416 
ϑίανς. διιβοοργᾶσίο ΝΙΘαΡΙσ κα 65 γ δομίο5 ἀϊθ 146416 Ηδἢ6 
ἀθν Δηΐρομο, νι 06 χΖαρίοῖο. δι Κγθοηβ ᾿ΡΡΘσΘῃΘη46 
ἨΘΙΠ ΘΚ οἷα οἰσοη! τ ον ἸΡΟΏ 501} σοίάυθ᾽65. Βιγο  ΠΊΟΠΙ. --- 

Ναοὺῖ Βοοπάϊριηρ ον Εὐχᾷμ!ιηρ ἄϊιββ ον οἰποῦ ἀονΡ (ποῦ- 
Θιΐθη, ἰδῆ βόβοη ἀνγάᾶηρο δίοῖ. πῇ ἀθι ἀράδηϊα δι, ὁ 
πο νοὴ θη Οὐίίονη ἐϊ6 ΤΠαΐ διβροσδησθη 561 Ιηὔρα:; 80 
νἀ θΡ θαι ΚΙησί {πὶ ἀϊἰ6 Βοβομγοίθιιηρ 465 νΥ̓ΔοΙίο58. 16 
ογϑίο, [οἰθ6. πηνν}} κἄν! οη 6 Μαμηυηρ Κγθοηβ δὴ 5 σός Π᾿ 0} 8 
Ποομι ἀον Τοάϊοη. Βάγβο [γί ϊσι ἀἴθβον παΐϊΐ οιθίβ σοϑίθ σογ- 
ἴοπὶ Βαίῃο5. ἦἴ6 (ΠποΓ οι θη 40, ἀἄὰ ἀϊ6 Οοίίον ἀθη οἰποη ΕοΙηα 
ρον ΠΟΙ σἐὔμηον πὰ ϑαίχιιησθη πἰοἢ  ογοη Κῦηηίοη, )8- 
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τἰΐ νου] πἀθῖ οὐ. 5101} ἀθυπηδϑβθθη, (458 6Γ' 6416 αὐίίον δαΐ 
56 1Π6} ϑ6ῖί6. Σὰ ΠΑ Θἢ 5100} οἰ ηγο θέ, ὙἹΘΙ 6 ἢν, [ἃ γί, δου [οΥί, 
ΠΘΠΠ6. ΘΙ" ἃ115 ΘΙ Θί  ] 6 [ἢ Π ΘΓ ΑΘ ιββθυι μη σθῃ ΘΙ ΖΘ] η6 ν ὑπ- 
θοϊπηΐδϑισον Βάνρου ἃ}, 4855 416 ὙΠ ον γοὴ ἀἴθβ6η 56: π θη 
(θοπθγη ΟΡ και 5616, --- ΜΘ} 6 οοηβοαιθηΐ δηννηοί 
νγᾶβ δ" 221 ἴ. 415 οἰηχζὶρ ἀθηκθαν ογκιᾶνρε Παΐίθ, ππὰ ἀ1655 
σἱοθύ 1ῃπὶ ΑΉ]455, 1 δἷἢ ΤΠΟΓ]15601165 ΕἸ ΘΓ. γῸὺη 46. νϑράθν"- 
ομθη Μδοῃς ἀθ5 αοθἀθϑ5 χὰ σουδίῃθη, νον}. ἢ} ΘΓ. γοὴ (61 
γγῆγοη Τῆαί τππὰ ἀθύθη Μοίν πνοιὴ Δ". ΠπάΠΠοἢ, βαρί δ", 
Δ Όθη βοὶπο Εδίπαάθ ἢ (οἰ σθηῃοι σοθοίθη, ᾿ππθὴ ὈοϊΖιι- 
κΚοπιηθη. [{πἰοΡ Δηγαΐιησ ἀν αὐίίον ἀγὸς οι ἄθηὶ ΟΠ 6 Υ 
θη Τοὰ ππηίρν απαἰνο ! δίθη Μαγίθγη, νοράθ ἀον ΤΠᾶ(οι πἰ οἢί 
Ζιν" δί6 116 σοβοΠαῖ. --- 

ΒΘἢΣ βίο} γοη 1656} ἰΔῃγ ρθη, 1 γουκοηγία Ὑογβίο!- 
Ιᾳπρθη βίον υϑγοηηθηάθη ἤδθάρ ἐ885 δΥ.Ζ6]η 465 ἴῃ ΕΌΪΘ6 
96 1065 διιίΐθη ον 5565 ΤΌΠΙΡ Ὀ]ΟΙ θη ἄρῃ νΥΔΟἢίογ5. 80. Ετοῃ, 
6 Ιον Πδιυΐ ἀάνοη χιι Κοιηηθη, θηἰθυηΐ ΘΓ 510} τη Θο]οθΐ, 
ϑῖοἢ πιο πιθοῦ νοῦ γθοη 566 ζΖι ἰᾶ886η, (δ΄ ἴῃ ἄθη 
Ῥα]]αδί σϑῃΐ. 6 (ΠΟΥ 8061, 46 ἤδ0ῃ Κυύθοπβ ποίσουν Ζα- 
το υνοβαησ ΠΟ ΠΟΟΐ οἷη δου Ζζιι βάθη Ψ 6155, Ὀ]ΘΙθί 8]- 
ἰϑῖη χαρίιοκ ἀπ δα! πηπηΐ 

85 οὐϑίθ ϑδϑίδϑιιη οὴ ἃΠ, 992---ὁ 70, ψουη 6 416 μ6- 
νἀ Ρηϑ 6 ΡΠ ἀϑδη το: της γα! 465 ΜΘηβΟΠ ΘησοΙβίθϑ 
οϊογί. 616. 5160} ΑΙ165. αηΐθεί ἤδη πη8ὸΠ 6. 15 δα! ἀἄθη Το, 416 
Αθ 6. οἶϊμηα]5. ζιπη ΘΠ πη θη [ἅπγθ. ---- ΒΘῚ ἀδὺ νὔ!] ρθη [{η- 
ΒοΚαηηίβοΠμα  ἀ65 ΠΟΥ τἰΐ ἀἄθὴ Τηᾶίον πἀπὰ ἀθι Ατί (6. 
παῖ πᾶ! ἀδν ὨΙΟΠ θυ ἀϊα Βοίγδο αηρθη 561 Δ]] σϑιηθίη.. ΕἸη- 
18] βοι νοῦ ἄἀθῃ ΟΠΟΙ γον, ννὶ6 1 ἀ6Υ ΠΟΙ] Οἤθη Βαϑίαί- 
τὰπο ἀ65 Ροϊγπθῖκοθ 5100}. 5ΓΟο586. θυ πη Ζίμ 61 256: 50- 
ἀἄδηῃ, ἐδ585 ἀἴθβθ5 Νήδοϑί οἰ διι5 ΜΙ βϑδοπίπησ 465 δίδαίβϑο- 
ϑ6ῖΖ65 δηἰβργαηθθη 8561. [θ8}161 Ζιπὶ ΒΟὨ 556. ἀ6Γ [ἅν ἀθὴ 
νυϑϑοηίθη Ζαβοπδιθι ᾿οἀοιι 5416 ΝΥ 50, τηἱΐ δἰηθ Υ81- 
ἀομίον ἀν (ἀθϑοίχο Κθίπθυ! 1 (διηθ ΒΟ Ὁ σὶ Πάθθη. ἄΖι- 
σἸδιοἢ. ΔΡ6ῸΓ οἰ ἰίθη 16 δύογίθ διὸ Βοζιθμαης ἃπΐ 485 
ϑἰοί5. ΠΟΙ Πρ χὰ πα! θά οὔ! 6 ἤδομῦ, τνοάμπγο 65. ἄθῃὴ 
Φυβομδι γ πᾶΠ6 σο]ορί ϑνᾶγ, οἰπα ἀηνυθηδιηρ δι ΚΘ ΘΙ ΠΘΓδιι5- 
Ζυ  ! Θη, αἴθ ἀν ΟἸΟΥ [ΓΘ] 10}. πΙοΠ} θΘΑὈΒΙ ἢ σθη Κοπηίβ. -- 
ΕΡΘη ἰδὲ 16 ποι ΝΥ πη 80}} ν γΠ8}}{, 415. 970 [( οἴποῦ ἀθὺ ἙΠονοιίθη 
Ια Ὁ ἀθουυ βοῦς ἀθη ΥΥ̓ΔΟΠίον τα Απὶ. χανοκ Κοπηηθη 516}. 

Δνοϊίο 5 Εροϊβοάϊοη 384---ὃ81. Τιιπηργθηἀ θεὲ 
ἀον δ ΔοΠίον ἀϊα οἰ άοκιο οὐαρρίο Τπᾶϊονπη. Εν θυ ζᾶμ! 
Κυύθοη, ἀθν οθθη ι1ι5 ἀθπὶ δ] αδί {γἰ{{, ἴῃ δοῖηον σοϑοιν αι ἱχὶ- 
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ϑθη, 5610 δι θηϑί νὸν ΑἸ]θὴ. ΠΟΡΔ ΒΘ Ροπάθη Αὐί, Αηϊ. 
561 61 ἀ6" Βοβοῦρηῆηρ ἀ6. 1 Θ᾽ 6. ΡΟ η. 810 10) Ρ6- 
ἰγο θη --- ἀθῆη 6. πηιιβϑίθ 510]}} 18 ἰοὺ ἢ ΟΠ δ ΘΓ] 
ΒΆΡΘΏ, ὙὙ]6 56}}} 6} 510) γϑυ ΡΟ ηθὲ ΠΔ}06 --- ἴγαρὶ Κγβοὴ ἀθπὴ 
Ηδογσδηῆσα (6. 5806 ᾿σΘΏΔῈ6) ὭδΔΟΙ, οΡΔΓ ἀ6. ΥΥ̓ΔΟΠ ΘΥ 50}}}}- 
ἀονῦῖ, νῖθὸ 80). δἰπθὴ τὸ ΜΙ ασϑζοὶς, οηιϑθιδηάηθη [[η- 
υγοίίου, ὑν ]οθ5. ἰᾶησα Ζε1 ἀἃ5 {{6 6. ]} ] ΟΚθὴ ἀν Εθηθ 96- 
μη ον, Αηΐ. ΡθοΡθδομίοί 561, ψνϑίοθθ πηΐον Φαιηηθιη. ππηά 
γογνν ἀηβομιιησ ἀθγν ον, 6] 0} 6. 416 [μϑοθ ἀθ5.  θΡη δι) 68 
ΘὨἐ ΚΙ ἀοὺ Παίίθη. αἴ ϑοθ6. νορ Νοϑιιθη μοϑίγοας ππὰ ἀ16 ἂΡ- 
ΠΠΘἤ θη ΥΥ̓ ΘΙ ΠΟ 558 ---- απ ἀ θυ ἢ ν }} } 6} Δ 516. 5101} ΖῈ [ΘΙ 08 
ΖΘ ΘΚ ἢ ἀθη ΚΘ Ἰηδσ --- διιβοθοοββθηὴ 806. γοη θη 
γΥδομίθυη ΡΟ Π  ΟἤπΘ. Ζ ΘΥΘΟ ΘΟ ἢ 06. 516 Δ|165 οἱη- 
σοϑίδηθθη. Αυ Κρροηβ Εγασθ, οὁὉ 516 510}. λιν ΤΏηδι μ6- 
Κοϑηηθ, ἴο!οὶ ἀϊθ θοϑιϊπηηΐθβίθ Βρ]δηηρ, ἀἄθγθη αν χο σὰ ἄθὴ 
{πῃ ννο θη 65 ὙΥ̓ΔΟΙ ΟΥ5. οἰηθ ἰγαρρδηΐθη ἀδρθηϑδῖχ }}}]- 
ἀοι. Νδὸῖ πι!αϑϑαηὴρ 465 ΝΥ δοΙογ5. ἰγασί Κύθοη ννοὶίθι, ὁ 
Αηϊ. μηϊὶ θ᾽ ηθὴ γουθοίβ θθκᾶπηΐ σθύνθϑθη 86]. ΑΪβθ 816 δι 0ἢ 
485 ᾿6]4}}υ1Κ4. ΘΡΟΝῚ 516 ᾿ἢγ6 Βονορογηάο βοῃ αν τὐηἃ ΚΙΔΙ 
ἃι15: ΠΌΠΟΙ ἃ15 Κγθοῆβ Απογάπηπηροη σο]ίρη ἢν 
ἀ16 ονίσθη, πηγ ΘΡ ΓΟ] 1 6 δαϊσαηθοη 46. αδι- 
[6Γ ἄρον ἀϊ6 ποι] σὴ ΡΙΠ οί θη σοσθη 416 Τοά(θη. 
θη Τοά ἃΡὸγ Ζιι θυ] ἀθὴ δθὶ 10. δῦ αθνίηη, (ἃ 6Υ' 118 
Το άθη ἀρθκᾶγχο, ἀθη Βυάθν ἀΡῸ ππθοβίδιιοί ροἸαβϑθη χὰ Πὰἃ- 
θη σνᾶγα δ 1ῃγ θ1{{γον ΘΟ Π16 ΡΖ δοίη. Πδη 416 516 ἀδιλὶ" 1 ἀν ΘΟ 8 
Δαρθη ΠὔνἸοἢ!, 50 ΡΟβ μα] ἀϊσο οἱη ΤΠΟΥ 516 ἀον ΤἬΟΡΠοΙΐ. 

ἢ θη (ΠΟΥ, ΘΙ ΟΠ Ο ἀδ5 ἰγοίζίρο Αυἰγοίθη 465 ΜΙ Οἤ θη 9 
ϑορρη ἐδ5 ϑίδδίβο θυ δι ρί π 1551. τηδο Κγροη, 661 δι 
861πη6. {6} 6] σ θη δῖ ροομί απ ἀπο Αημροπθ5 Κοοκἢρὶι 
σοΓοὶΖί, ἱΠη 161" ΤΠ] Θ ἢ 1 Ἰ6Ι 6 Θ 5 Δ ΠΟ οι νου] θη ἀπησ ου]οσί, Ζα- 
τη ἀὰ οἱῆ ϑοἤννδοθ5 61} ἢ πη ΘΟ βδ 1 χὰ δ ῖη 810ῃ 
ΘΓ γοιδιθί ἢαΐ, Ῥϑιηθυκ! ἢ, Δηλσοηθ νογ6. 510} βοθοη Ρ6- 
4 θηλθη πηΐββθη. Μῦρθ 516 1ῃπὸ Π00}} 80 806. νου δη{ 56]1η, 
516 πιη4 Ιβιηθηθ 850}16ηὴ ἄδιη βοβιηᾶἢ]!! οΠβϑίθη {{πἰοῦρᾶηρα ΠΙΟΠ 
ΘΓ θη. θηη Δ010}} 16η6. ἢ4|)}6 ἐπ} 0}} νυ} 5] ηηἶσο5. ΤΌΡΘη 
ἢ ἤδιιβα 510}} 415 Μ| ΟΠ σα. γουγα θη, Ὑγ6551}8}0 ΘΓ 516 
ΠΣ ΠΣ 1218 

Κυτζ πη τὰς [γὰρ Δηΐ., ὁΡ Κύθοῆ τηθ}} 815 ἴῃ θη 
Τοά γουϊδησο. Α5. οὐ' ἐἰδιη! χα Ρ 6η. Ζὰ 861η ογκἰν!, ἀνιηρὶ 
3516 δ [ δοἢ]θαηϊσα Αἰιϑί ει ηρ ἀον δίγαίθ, ἀἃ οἷπθ Αἰιβο]61- 
ομησ χυνίβοῃθη ἢ η6η τ] 5] 1 0}}. 561. 16 Δηννοβθηάθη [γ6]- 
ΠΟΙ ἀδοιίοη 6 516, πὰ Κα  βο]ῦθβα ἤγθη Μιιηά ---: 
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50 Μϑηὶρ πᾶί ἀα5 ἰδίθιηα δογι 465 (ποῦ ΠΠπγ6 [9066 Ζθι- 
συησ νοη ἄθν πηροάϊηρίοη αὐ! Πρ κοῦ γον ὙΠᾶὶ νη κῃ πηᾶ- 
οἴθη Κὔπηθη. Βοηῃδιυρίοι ἀάσοροη Κγθοηῃ, 516 βίθῃβ πη ᾿ΠΓΘη 
Οτγιπαάβἄίζθη 4116] τππὰ πᾶ) 6 σοσθη ἄθη θγάγθη ΕΐθοκΙ 5. φροίί- 
[05 σομδπάθι, 50 δγκιᾶγί δἷθ διβάγάομι οι, ἢ 465 κῆπο 
Κοίπθη [Ππ|οΡϑοπ θὰ ππὰ Ρμο᾽46 βοίθη ἰἢγ Βεά οι: 
ἄθη ἢδβ5 σοσθη Ρο]. Κὔπηθ 516 ηἱοῃΐ {Π 6 }]6η, ἐδ [16 θ θη ΠΓῸ 
Ναίιι. 561. ἴϊπὶ ἄθῃ δ] 6 Γη, Ζὶ ΚΟΙΠΘΡ γοιβίδηαϊσης σ6- 
ἀοιμοηάθη ὙοΓ νθο 561 οἱη ΓΆΒΟΠ65 πα Ζὶὶ ἸΏΔΟΠ 61], ΓΘ [ 
Κγδοη ζΖιὶ (ΘΓ 5 γ Καβ 5 ἤθη ΑἸΠΟΓἀΘΓησ, 50 ᾿ηὖσα ἄθηη Αηΐ. 
αηΐοῦ ἦϊ Εγάθ ΒΙΠΔΡσΘἤΘη, ὑπὶ Ζὶ 66, ὑνΘΠηΠη 516 ΘἰῃΠη8] 
ΠΘΡΘη πιᾶθβα: 50 ἰδῆρθ ΕΣ ἰ606, 5016 Κοῖη Υθι ΠουΓβοΠθη. 
ΜΙ] Θγ 6 116 Καπαϊροὶ ἀν πον 526 ἔν ἀ16 Ποιδηκαη  ἀ6 

ο 1η ΤΗγᾶπθη Ζρου] ϑϑοθηάθῃ [ϑηθηθ ἃη. Ομ γθοῃ, 66. 561- 
πθη γογάδοιμ! ἴῃ νου  ἴβν 6 ΑΉΓΘά 6. 415 δυιβοθιηδοῃίθ ὅδοῃα 
ΒΙΠπβίρ], θοίγασί, Ὁ Δι ἢ 516 ο]θο ἢ οἰ ησοϑίθ θη γγ0}}]6, 6Γ- 
ψιθάογί ἀἷ6 ΠΠΘθΘνο}] ] 6 ΟΠ ννοβίον, [4115 Αηΐ. δἰ ηϑἐΠ1η6, 80 
ἰγοῖο δῖ ἢ} 516 σίθίοο Βομ 4. Απηΐ. [ἅ}Π οιη, ἰϑῆθῆθ 806 
γΘογ. ΤῊ61] δὴ ἀον Τῆδί Πποἢπηθη γνΟ]} 6 ποοῖ] 806 516. 46- 
ἤθη ΤΠΘΙ Πα 6 Βοσορ. Αἰ5 ἰβϑήῆθηθ ἀγησοηα ὈΙ(6[, 1ἢΓ 
ΠΗ (Ζιιβίθγ θη ροβίδίθη Ζὶὶ ΜΜΟ]]6η, ἀἃ [ἢ οἤπα Αηΐ. ἀἄ85 [,6- 
θθη πἀπδγίγϑ! ἢ 86] πηὰ 516. ἀπο ἤχθη Τ οἀ ἡνϑη]σϑίθηϑ θη 
δομῃαίίοη 465 Βγυάοῦα γογϑῦπηθη τηδοῃίο, Ζιηδὶ 516 πὶ ἢδτ- 
Ζ6ῃ οἰθίοῃον (ἀθϑιπηιηρ ο] ΘΙ ΟΠ ΟΡ δίγαί[α τυ γα ἱο 561, ΜΙΡὰ 516 
γο Αηΐ. τΐϊΐ ἀπον } ΠΡ ΠΡ ιρ κοῖς ἀρσθννΊθθ6η. 

Ι͂Ὶ ον εσθηά θη) δίδιιηθη πδὶ ἄγθοη χΖυροῃῦνιί, ππὰ 1π- 
ἀοῃη ΘΓ 5θῖπ6 Βοβοῃᾶιμμιηρ, [5πΊθη65 ΡΠ] θη ᾿πὶ Ηδιιδ6 ΤΓΓΙΡ 
διιβορίθοί ἀπ βοΐ νη Νοιιθπὶ 510}. σοίδιιβο! σι ΠΡ 6η, ἴῃ 
γγογίθη δγϑίιοκί, ον νι ον οι άα [ᾧνγ βδίπη]ο5: 50 ὑγϑη]σ Κδηη 
ΘΙ Απισοηθ5. ΠΟΘ βΙ πῆρα ΕΚ βο ἢ ἀθη 6} πη Ιβ1η6η65 δ] 
ΒοΡΘΙ ν ΠΠσ κοί, ἢν 005. χὰ {Π6]6η, Ὀοργοι θη. 84 ὈΓΙ πρὶ 
Ιβπ6 η6. οἷἢ ὈΙΒΠ ΘΙ ΠΟΘ ΘᾺ πΙοἢ ον ἢν 65, νοη Κγϑοη βϑιθϑ8ι 
γν!ΠΠ Δ| 5561 ΟΝ  ροἰαϑθθηθ5 Μοίϊν, βοῖη Τοάθβανρι 61} χὰ ἄη- 
ἀθγη, Ζι ΞργΔΟΠο, 4855 Κγθοη 4150 ἀἴ6 δ ϑη]οθίθ βϑίηθϑ 50}- 
Π65 ἰδαίοη γγο]]6. Απίροηθ 56 ]}08ῖ, σδὴζ “ἀθῦ ΡἤΙΟΠἑ σοσθη 
ἄθη Βυιάον ΠΙΠροσοθοη,, ἢδί ὈΙΒΠΟΡ ἀϊθ ζαῦίθη Βδηάθ, ἀϊθ 516 
8η5 6 θη Πᾶι((οη [θββθὶη Κὔπηθη, 8115 θη ἀυσσρθη σοβοίχί. ΜΙιΐ 
ἀογ σόῃ θη ηίσοσηπησ, ΕΠ ΘΙ θ6Γ βϑίθη γ ]]δυΐ σι μά θ 6 πη τη 
50} ] 6 ο 6 Ὑ ΘΙ θ ον νηβομα οὐ ἄθη ϑόμπθη πἰοῃί, υυἱὶγὰ ᾿ἰβηθη6 
ΔΡ σον οί, νου χιυ!οίχί ἀθν ΟΠΟΓ 510} οἷη ἢ 2 [Ὧ558[, ἀ6- 

οηδιΠἰρ σι [γᾶρθη, ΟΡ 65 Κγθοὴῦ ἀθιηηδοῖ ΕΡηδί 86], 86] Π6ῇ 
ΌΠη ἀον Βγδιΐ χὰ θοραιθοη. Παΐθβ, ᾿ἰδυίοὶ 416 Δηΐνουῦ, 56] 
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αἷ5. Θιῦγο ψν βοῦθη ἄδθη Βαηά σοίνδίθη, υνογαιῇ Κυθοη ἀδ5 
γον ἴῃ. μη βομθη Νονίθη ἀρ ἢ}. ἀθὴ σοπηθβϑῆθη ΒΟΙΘ ἢ] 
ΔΡΒΟΠηοἰ οἱ, ἀϊὸ ΜᾶἀΔομθη αὐ μη 6 ἰἢ βίγθησθη ἀθυν Δ "58 Π) Ζιι 
ΘΠ η6η. ΔΙΙοῖη, 850 γΘη]ρ ΚΡΘΟΠ 68. 510) οἰ ηρϑϑίθῃθηῃ Ἰηδρ, 
50 ἀἄα45 ΗΪΠδυ 550} 6 θη ἄθι οὐ Θββίγαί ἰδὲ οἷπ ΔῃΖθΙ ἤθη, 
ἀ455 ᾿ἢ Π ΘΙ] 1 0116 Αηρβί ἀηννδη 46}}, 5004} ἀΔ5 ὙΠ] 1155 561 65 
οἰηζίρθη 0 η65 χὰ Αι  ΘΟη6. δἰ ἢμη8] Ζι}" ΘΡΥΔΟΠ 6. σον οι 181. 

Φινοι 65 δίδϑβϑιηοη ὅ82--- 0980. ΜΙ|Ιΐ ἀθι Επιίβομοιάσηρ 
ἄθον. Δηΐσοηθ5. ΒΟΒΙΟΚ541 βίθηθη νὴ" δὴ θηἀθραηκία, ννοὸ 
Κυθοηβ ΥὙδΡΡαΘΘη ἴἢ Γαι αη951056. νυ βίο κα ησ ΠΠ] ΒΟ] Ρ ἢ 
Ἰηὔββθη. ἢ ΔΘ. Ῥοιγδο οί ἀογ ρθη 6 ΟΠ ο σϑδηρ 418 ΝΜ δομΐ 
πὰ ἄθη ὕνγθργαηρ πηὰ ἄθη ΠΤ, ἀδν ἄτη ἴὰἂτν 
ἀϊ6 ΝΜ θηβόοιβ θη. ἢδί ἀΐθβϑθ οἰ ῃη)ὰὶ δἰπθὴ ϑίδηηπι ΡΟ. ΠΠ6Π, 
ἀὰ δρἤθαΐ 516 510} νοῃ (ἀθβο! θοἢ σὰ ἀΘβομ! ἢ (νρ]. ἀϊὸ γ0}- 
ἀθυίοθάα Αθιβϑουιηρ 9119 1.) 15. σὰν οἄη! πο ΑὐϑΡοιπηρ. 
50. ἴηλ ἤδιιϑαὸ 465 Θοάϊ!ριιβ, ἀἄδϑϑθη ἰοίχίοϑ. 615 ἀθπὶ Τοῦ νϑν- 
[4}1|6η δὲ ἀαγο πὰ ον] Ποῖ. ἀηὰ οΡθ]οηάιηρ 68 ΒΙΠΠ685. 
Ρ] ΟΊ] 10} Κοἢρὶ 510} 46 αθϑδησ ἢ ᾿οπ ἢ οηἀβίθη ἀθρθηβαίζθ 
χὰ Ζθι5, ἀἄθιὴ οὐ βθ ηθη, οσοη ΠΡ ΒΟΠΘ 1 ΠΠοΠίθη ΗΠ 6η, 
ΘΙ ΟΠ ἀον ἀθβο οί ἀν ΒΘ ΠΟΙ 6 τνα]ΐοί, ---- σορθη 8} 
ἕδη ΟἸητηδ ΟΠ 5 η ΑἸΙΒΒ ΘΓ ἀθι' ΜΘηβΟΠ θη, νν6]0}}16 
ἀἰ6 ἄτη (ἀ. "ιν. ἀϊα Βομα!ά, ἘΗΠΥΝ γοΡθΙ θη ἀπησ δυτοι τπὰ 
ΠΔΟΜΜΝοι, ἀπ νῸ}} [1η58] ΔΡ  ϊ550) οὐ Ζϑιιρί. 6. Θναπα 6} ἀ1 656. 
ἄτη Ἰϊοσὶ ἴῃ ἄθπι Κθοίθη ΑἸ ΘΠ η 6 ΔΓ Μδηβομοη σορθη ζθι8. 
{1{πι ἀϊδεὰ [θυ Παίς Νοῖσαηρ θη κοὶπηΐ ἀδη ἤθη δίηη θοΠὔγθη- 
ἄδη ᾿ΘΙ Ο β᾽ πη! σ θη Τράδμ ἐπὶ ΕἸ δὲ ἀ16 Οοι 61 ἀθη ΜΙ ΘΒ 6 ῃ, 
ἄθηῃ 516 βίὔγζθη πη χορ θη ν}1}}}, οἱ ηρσὶοθί, 50. 4858 {πη συ 
ΘΥΒΟΠΘΙη6 νγὰ5. 50] ΘΟ! δ. Δηη ΠΝ 80Π6}} αἴ ἄτη. --- 

Ηαίία ἀᾶὰ5 οὐὔϑβίθ ϑιδβίπηοη 616 οἰ ἀοκ! οι ο να ἢ ἀ65᾽ Μοη- 
ΒΟ ΠΘησοΙβίθϑθ ΘΘΡΙΊΘθ6η, Οὗ ᾿ἰηθ55 αἴθ. σοί! ΓΙ σά θ 
ϑοιίθη ἀο 6 θη. σ8η2 Ζὶ γΘΙΠΘΏ]Θη, 50 ψιγὰ ἀ6Ρ ΟἸΟΥ ΠΘῚ 
ἄαγο 416 νοι Εν] πη 65 Πνδηηᾶ5. 81 (88 1η5 Υγ6}- 
ἄἀογθοη [ἀπγοηἊθ Αηβιγο θη σοσθη 616 σδί ΠοΠ 6 ΝΥ ΘΙ ΡορΊ σι ησ 
σον. Νύοηη. ἀϊ656 Βεινδομίαηρ σι ηδο! δὶ νοη Δη Δ σΌΠ6. 8115- 
φοἢΐ, 850. ρμᾶϑϑί, ἄθο} χα] ἐϊθ δηάογο ΠΑ! Π6 ἀ65 ἀοβδηροβ 
πὰ δι Κνύθοη, τηᾶρ ΔῈ 0} ἀν ΟΠ 0} 586108ι ἀἴθϑθοῦ Αηνθηθδπηρ 
561η61 ἀφράδηκθη 510} πη υν τδδὺ 861η. ἢαΐ 06} οὐϑὶ Κυύθοηβ 
ὑτυερβασία σασοη ἀϊθ ποι! Ισθη ΟΘδβοίζο ψὰν γοη]οίζιης θὰγ- 
σοΠ ἤθη (ΘΠ ΒΔ Π15. νου] οἱ ἰοί, Πμορὲ ἀο00ἢ} ἀον ΠΙο ον ἀπο ἢ 
ἈΠΙΘΙΡ ΒΔΓ ΔΡ5Ι ΟΠ ίβν οὶ! 4} 66. ὙγοΥίο πη ΠΔνβ 6! ] ας 416 
Βολίθμυης ΠΔΠ6: 80 004. 0106 ἀπο] ἀνδρῶν, ἀυγῸ ἢ Θόροη. 
ΠΟ 65. ΟἸ ΠΡ Ί5ΌΠοη Κὔηϊθ5. τη ἀθπὶ ᾿γἀἰβομθη Τγ- 
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ΓΔΏΠΟ5. δοροσθηῃ Αηΐ. ρεγδάβ Ζθϑιιβ δι 1ΠΡῸΡ ὅ6 6 Παΐ (76 [. 
440. 912 [. 954), φορθὴ ψ] ἤθη Κυθοηβ ὑπερβασία 480 τ 
θῦ8. 1040 [, μαίνοιιεῖιι. ΠΆΠΠΟΥ κόπηθη δυΐ Αη ]ροη68 ὅσιον 
στανούργημα ἀϊα χουφόνοοι ἔρωτες Απιἰϑβίν, 2 Κοῖμθ Αηνθη- 
ἀυπρ Πηάδη, ἀᾶὰ 516 ἀ16 Εο ρθη [ἢν ον Τί 56 108. νοὴ Αηΐδησ 
8Δὴ Κἰἂὺ ὥβρουβαἢῃ τππὰ ἴ ῬΡΟΪΟσῸ5. ΟΠ ΟΚ|10}}. ἀδγδη σ6- 
ΙηΔηΐϊ νι, γα]. 456 ἴ, ΝΙΟΙΝῚ σοῃθὶη σοἢ δ] θη ψν0}}6 516 
ἴἢγ ΤῊαΐ πἀηα νο]]βίδ παρ ΟΡ ΘΙ ΟΠ 516 ννὰβ 416 ΡΗΠΟΙ ἢ 6Ιβοίο. 
Κγθοὴ πἰηθοθθη γορίο]σί, 1 ἀ6ὁΓ Ἠοίϊηιιησ ἀπγοῃζα νη σθη, 
οἴπθῃ χουφόνοος ἔρως, Ὀ ΕΓ ἃπ| Επάθ ἀδ85 [{η58]58 'πη68 
νῖρὰ: ἢ ἀΐηκια αἱ νν5 ΟΠ] Ὑγ8, τ 416 ἨδΡΓβΟ 6 ι- 
συγ πη 561η6 ΜΠ ΠΘΒΘὮΓΘ. ΠΠΥΘΡΒΘΉΣΙ Ζὶὶ ΟΡ] .6η. ΔΓ ΠῚ 
ΘΡθη [1655 ἀν Π:ΟΠίο ἄθη νθοη ψἀμγθηά ἀ65 ἀθϑδηρθβ δυΐ 
ἀ6γ Βά!η6 ]6ῖθ6η (6026 ἴ.), ἀδηηῖῖ 416 [ἂν θα θυ ηδηη οὐ ΠΙσ 6 η 
Εὐνᾶριησθη 8η 861ηὴ ΘΟ} ἀνηρθη πηὰ 1ἢη δι ἀϊθ γθορῖθ Βᾶ ἢ 
ΖΡ ΚΙ ΘΚοη τηδομίθη. 8011] ἀ00}} διιο}) ἀπροὸ ἢ} ἄθη Αἰΐβοθμα 
ἀογ Τοάθενο ]δίγθοκαηρ πηἀ ἀπ 0} 485 πΠ80} ᾿ἰβιηθῆθθ γΊηη- 
γὰρ ποίμυνθης σοννογάηθ ΕγβοῃμθΙηθη Ηδιηοη5 Κγθοη ἢ δΕΠὶ 
Θοίάβϑθη πηὰ Απηβίοθϑ σοοθῦθη ὑνουάθη, Ζὰ 5810) Ζιι ΚΟΠΊΏΘΗ. 
Εγϑί 315. Α1165. ἰδ θη Οἤγθη σορνοαϊρι μᾶΐ, {ΠῚ ἀ6Ρ δυβίβ, 
ἀ16 ἄτη ἀδ5 Ὑϑυθ!οηἀθίθη βίγαίθη 8 ΘΟΒΙαΡ, -- 

δνιί165 Εροιβοάϊοη 091 ---780. Ηδιηοη {ὑ{{ δα τπηὰ 
5] 6 10} Βοδίδ σι 510} α16 ΑἸ πιηρ 465 (ΠΟΥ 5, 4855. Θ᾽ 50 6 Γ2- 
ΡΠ ἄθοῦΡ ἄθη 1ππὶ ΠΡ Υδο θη Ὑ ΘΗ] 8ὲ ἀν Ορ]αρίθη 
ΡΒ θ᾽ η6. γοιῃ Κύθοη ἴῃ νᾷ ον! οη ον ΜΠ]46 μαἴνασί, Θ᾽ ἸζΟΠΊΙΠ6 
ἀοο}} πο οἰννα χογηΐὶρ ἅθοιν ἀδϑ δηἀσα! 68 γί 61} ---- 
ψοΙἶΐ ΘΓ 66 ΜΠ ἀΘΥΓΘά6. νῸ ἢ νΟΡΠ ΘΙ 6Ϊ ἢ Ζὶ ὈΘ5Θ  Π 06 γο- 
τηθηΐ ---, ον θάονί Ηδπηοη ΔΠΒΟΠ ΘΙ ηθ πα τηϊΐ νὔ! ρον ἔγρο- 
θυηρ ἴῃ (65 γαίονυβ ΥΠ]6η. Δ|16ηὴ γθοη βοἢ]!θϑϑί 8115 ἄθῃ 
δι ΒΟΠΡαυῦθ θη οοϑίθ θη οσίθη ἀ65 ΒΟΠη65, (6. ΠΠΠ} τη]ΐ 
ΘΊΡΟΒΒΘΙ ΒΟἢἰβδιη κοῖς ἄἀθιὴ αιον σι ΠΔἤῆθη ννσί, Ζιὶ ν]6] πηά 
1ηἀθῃ ΘΓ δ ππρθοάϊηρίο [ΠηἰοΡννγῆσ κοι σθοῃηοί τη 1 ΘΓ 510 ἢ 
80, ἀἴ6 Βεονοσρυηθ. 561} 65 Ὑο  ΔἤΓΘη5. Δ05} 7110} 2 οηΐ- 
ΜΊΟΚΘΙη, νν]6 1π δ βίθῃ Εροιϑοάϊοη ἄθῃ ποῦ. Ηᾶδπηοη νυν 
θδίορῦ πηά ἴῃ ϑϑϊπθ (ὐιιηάδαίζο, 465 γαΐουβ ὙΥ]]Θη δ. 
ΑΙΙῸ5 χὰ 5}! ] θη, μοϑίανκὶ πὰ νὸν ἄθ ΑΒ Γ4}}] γοὴ (61 6γ- 
Πα τ οἰηθ5 80] οἤΐθη οι 65. ψν]]] 6 νου νννηΐ, ννοῦ δῖ 
Κυθοη ἱπὶ οἰ] 561Π65 5᾽6 65. πη τπὶ ἀἴ6 δι] πηὴ 6 465 ΠεΡ- 
Ζθη5 1ηὴ Πδιηοῇ ζΖὶὶ θοιδι θη 510} ἴῃ δοῃδηθη Οδιηθιηρ]ᾶϊΖθη, 
16 ΘΓ ῥῇδοί, ροθῃς: τη {6 ]50 ἸΠΓΘῚ 50} 8 ἘΠ ΘΓ 510} ἀ16. ΤᾺ Π]96 
Ρργνάϊαηρ νον] σοη ον Ὑ ΡΠ ἃ! Π1556. 8115 ἀδιὴ ϑ΄᾽΄ηη. ΑΠΠΘΟῸΠ6 
τη 556, ἃ 516 Δ]|}|6 1] 10} ἢ ψ]ἀογβοιχί, ἀϊθ οἰ ηπδὶ οἰ θηΐ- 
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Ποῖ. δησοάνοιία δίνας ου]οιάθη, ἄδθρθη Ὑ ΊἀθυναΓ ἢ χα [,ρ- 
Π6 1" νοῦ ον δίδξ τηδοῦθη  ρΡ 6 : ν0}}] 86 δὴ (ἀρ οὐ βπὶ νῸ 
ἄοῃ Βὔγοθιη, 850. πηῖΐδθ6 ἸηΔὴ Ζιοῦϑί σοθθὴ 416 ϑθῖηθι βίγθησ 
ϑοίη: {Πορῃθυϑαιὰ ἀὔνγδ, 561 ἀν Βοίθ! 65 ἨδΥγΒΟΠ ΡΒ. ὙΝ16 
δ᾽ ὑγο]]6.. πἰοἢς σοά! ἰοὺ τνοράθη. Ἡϊονδαΐ βοι πο Βροίγδοι- 
πηροη ἄρον ἀϊθ ϑορηιησθη 465 ΟθΠουβδιηβ ἴῃ Κυϊος ππά 
Εγιθάθη, ἀἰ6 50} πηπη θη ΕΌ]σθη 4685 {Πρ ΠΟΥ βϑῖη5. Ζιιὴ 0 155 
Ὀγιομς ἀον θοῦ νορῃα! πα Ϊηρνϊπηπὶ ἀδιυθοι τἰΐ ἀοναὶί 
Πθ δι, 4855. σουδίθ οἴη ΝΥ 61}} 510} νυν θυ ϑρᾶηδϑι!σ ροζοὶριὶ μᾶθ6. 

Ποῖ ἰοῦ ουπηδηρ οὶ ηἰοῖί, ἄθη δὴ 5101} [Ὁ] θὰ αναηά- 
βάίζθη δον {Πρ} }6 110 ]κοῖ 1. Οοἤοῦβαπιὶ ϑοσθη (θϑοίζ ἀπά 
ΟΡυΐϊοκοῖί βοίπθη ΒΘ [4}} χιὶ βομθηκθη. ἤθη Πᾶιηοη ἢᾶί ἡτη 
ΒΟΡΠΟΚΙ65. αἴθ θα. ἤΟ]16 ἀθπη γαίου σοσθηῦθον σοροῦθη, ψὶθ 
ἀογ Ιϑιῆθηθ φορθηΐῖθον ἄθν ἀπίροηθ. Ομπθ γοὴ ἄδν ργΠ61- 
ἀἰσαηρ ἀθν Ἰοίψίθιη νον Κγθοη 2 ννίβϑθη, ὈυΊηοί Πἅμηοη 8116 
γνΘΘ θη Π]οΠ6η Ραηκία ἴῃ. ἄπη!10}}6 1 δ  οῖβ6. ὑνιθά θυ Ζιι" ΚΡΓΔΟΠ, 
416 Κγθοη ζχι {Ππ|ἰο ἢν Ροϑι πη πηιιϑϑίθη : ἢδιηοηβ5 γῆδν- 
παηρθη πηΐθν ἀδν τ] π6νΡ νου πο! θη Π]]6 νος (ἀπομηθη 
τηιβϑίθη ἀν ον πηὰ ἄοιῃ [πα] 6 πδο} θη Ζιβοἤδιιον [60- 
μα Ὁ δὴ ἀἄ85 ἸηΔΠηθη., 8 Κγύθοὴ ἴῃ 982 δηάγοι ΑΡΒΙΟΠ  Δ6 
Απιροπὸ ἀπά ἄθπὶ (πον χὰ θοάθηκθη σοροθθη ἢδί(θ. 

Μιὲ ἤππθ τὰ Βοβομ οι ἀθηπ θοῦ ϑαοιὶ Πᾶμηοη. ἄθη ϑοθθη 
Αηΐ. σοίαϑβδίθη Βθβο 55. τ οϊςρἄηρισ χὰ τηδοῇθη, ψΟθοὶ 6. βοίη 
Βαπα 85. τἰΐ [ἢν σἂη 2 8115 ἄθιη ϑρι6 16 ἰᾶθϑι. ὙἹΘΙ 6 ἢ" 6Γ- 
50 οηΐ 561 τηὔρ! 5. 1ηἀϊ θοῦ ἀπα ΟΠ] Θοιν σϑ δ] 68, μηοὶϑί 
αι Κουηβρυύομθ μοκαηηίον Πιομίθυ σοθδαίθϑ ΖΔιγθάθη [64]ρ- 
᾿ο ἢ ἀπρϑι! μον Εὔνβοῦσο [ἅν 468 γδίθιβ Βοβίθβ θηϊβρυιπησθη. 
Μιῖ που ΠΟ Π ον. ΕἸ ἀγΙ ο] Ο κοῖς 5 ΠΒΠ]ἀονῈ ον, 16 510 ἀΪἷ8 
ΘΠ Πη6 465 ὙΠ 65. θη βομ οάθη ροσοη γοοη ΔβΒΒρ ΘΟ 6, τνοϊϑί 
50 Πῃοποπὰ δα ἀϊ6 Οοίαμν πη, 6] 0 Π 6 ἀάγᾶι5. ἄδιη Εἰγβίθη 
ΘΡγ Δ βοὴ Κὔηηθ, χὰ δἰ ηζι! θη θη, ἀἃ σαίοπιὶ Πα! Π6 ΑΘ 
Ζὰ [οἸσοη ΝΙοηδη θη), ἀν. σοίθ ἢ], σιν ΠΠπ6 ἢ γ6  ρογοῖομα. Β 6- 
ΒΟΠΠΘΠΠοΙἑ ἀΡ6 ν᾽ 56ὶ 458 στῦβ5ίθ ἄδη Μοηβομ θη γΟἢ 
ἄφη αὐδιίοτη σον ᾶ!γίο ἃ 6 50} 6 ηΪς. 

᾿ 6 ΟΠΟΥ ογ] δα 510}... ἢ ΒΘΒΟΠοΙ ἀθηβίον {{π|ρΡογἀπιηρ. 
νυ] Θἀο ΚΓΘΟῚ Ζῃ ΘΡΙΠΠΘΙ, Θ᾽ Ιηὖρα ἐἃ5 (τία, (5 οὐννὰ 
ἴῃ (65 δόθηθ5 ἤθάθ ᾿θα6, 5101}. χὶὶ ΠμΠ2Ζ ΤΟ θη, ννοῖϑὺ 1η468585 
ΖΡ] 610} Πάπηοη ἃ), δι10}} δι ϑϑίπθη γαίον χζιὶ Ὠὔλθη,. ΤγοίΖ- 
ἄθ Ὀγϊηρί ἀϊθ56. Διηαίησ Κύθοι διισοηθ] }  Κ| 10 ἢ διι556 
Βαβϑιησ πη Βοθγ νὸν δΟΙΡΙ ἡπηχηΐ (ἰοΥ χυνβοῃθη Ὑδίθι" 
υηὦ Βοἢη 510} θηΐβρίπηθηάο ΟΡ Καιιρῖ οἴπθη Ἰο᾽ ἀθηβο αἱ - 
Πποίθγθη (Ππαγαϊκίον δη, ἀὰ Κύθοη 685 πηροϑίμη γοη ἀον Παηά 
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γνοὶϑὶ, 4ἦ455 416 δίλαι ἴμπὴ (δβοίζα νογβ γί θθη 50116: ἄθηπ 

τοῦ χρατοῦντος ἡ πόλις νομίζεται ᾿ἰδυϊοὶ ἀν Υ̓ΔΒΙΒρυ ον 
6 ΤΎΓΔΏΠΘΗ. Ζιυ!οἰχὶ ἀγομ! δου, Απΐ. 5016 5044 νοῦ Ηΐᾶ- 

ΠΠῸΠ5 Διρθη πη ἃ 56 1Π6 Ὁ ὅδ'6 (6 ΒΘ 6 ἢ --α ννᾶβ ἴῃ πηρ6- 

ΔΓ Γ γ οἶδ Βρᾶϊον. ἂη Ηδιηοη ὙνΌΓΆΠ0}} ἴῃ Εγ[ἁΠππς σῇ. 
Πα οἷ Πάμηοη ἴῃ ποίρϑι Ααἰροσιησ ὑπ τη 1η}14 050 ΘΓ 6 ἢ 
γγονγίθη γοὴ (6. Βαμηδε (οΓ Ομδῦ “π᾿ δι 416 πη 56] 156 
ΕοΙσοι οἶπθ8. 50. ἃι5 ἄθη Εἰιθθη ϑοίγθίηθη 1096 4] ἤθη Πν 
ἀαρν πὲ γ ΓΘ Θθ6 Π5. Δα ΠΡ ΒΔΓ: τα Μδάἀομθη ψ}}} γθοῃ 96- 

ἰδάίοι νυίββοη. [πά4688 ἀπγοῖ 416 ΕΤᾶσα 465 ΟΠΟΓΒ, 8150 5016 
ΔΈΟΝ ᾿ϑηθηθ. βίθυ θη, δὴ 416 γοιβολθήης [96 ἀογ δοῆνο- 

βίθυῃ δοιηδιπί Κοιημηί ΚγΘΟΩ ΓΆ50]}) ΖΕ} Βεβιπηθηρ: 5116 Π8 
50}} ΠΝ ππγογάϊοπί Ἰοἰάθη, Δηΐ. 416 γ0}16 ΤΝ 465 6ε- 

᾿ βρίΖθοϑ δ Δ γΓθη. 850 γου]δηρὶ 65 561η6 (ργθοἢι κοι: ἢδί ΘΓ 
ΔΌ6Ρ ἄβρογοι!ς 1ἢν ἰϑίηθηθ ϑθβ6}}{, 50 Πᾶϊ{(6. δ΄ 16 ΠΟΘΙ 815 
Βδπ 2} [6 θυ] οσιησ σοηδθί, ΟὉ ΘΓ πΙΟἢΐ Διο ἢ} Ἰὴ ΔΠάΓΟΓ 
γγοἰβο ἄβροιθι! χὰ δογκθ 66 η6. Ποοῖ δράσαντι παϑεῖν ἰδί 
βοίῃ (οβοίζ ἀπά πὰ ἀἴ6 Ατὶ 465 Τοάθ5 ψινρὰ 16 χὶ ἃπάοΓ5 
Βοβίιπηπιί. [π5 γαῦρον θα. ἀδν ΠΡ Αἰ ἀθη 5011} 5᾽6 ᾿θθϑηάϊρ 
οἰ ηρ κου κοῦὶ πνοράθη, ἀὰ Κγθοη, 850 ΘΠ ΘΙ 46 νυδηκοπάθῃ 
δὴ σ 510) ΚΡ γα ἀηἃ 50. ΘΘ ΓῺ ΘΓ 8561η6 Πᾶγι6 Πούδιϑ- 
Κοῆνι, ἀἄοοῖ οἰπα σϑιθίπηθ Αηννδηαησ γοὴ ΕΠΓΟΠ νῸν ἀθὴ 
μίασμα ἀδν δίααί γευβρᾶνί. Αθοὺ ἴῃ θΠθνὰ ΠΌΠη σαρθη 416 
{πρ]οΚ| 16} 16 απ ἀθγοη δ ογθλαηρ ἀθν [{η|6 01 50 6 ΘΡΒ[ οἰκί 
ΘΓ 80} 16ἰχί ἀϊο 6186. δ ηη6 ἀον ἤθιιθ ἴῃ β6ῖπον Βιυιιϑί. 

ἢὰ Ηδιηοη ἄπγο. 5θῖηα Εαπίζννθιιιησ τη ἀθὴη γαίον (6. 
{16 ΡῈ ἄθῃ 5165. ἄθοι 416 ΚΙμάἀθβρῇϊομ! οἰπρονᾶμπι χὰ Παρ θη 
ΒΟ οἰ ηΐ, 80 νεβίηρί ἀον ΟΠοΥ ἰμῃ 

εἰ ἐἔδη 9 (ἀβἰ πιο ἢ 181-805 ἀϊα6 ΑΙΙσαε να]! ἀ6Γ 
16 0 6, αἀ16. 510] διὸ 61 Βιίγοι [τασθὴ ἀ6Γ Πδο!βίθη (ρβρίζθ 
465. πη ηΒ0 } ΠΟ θη [6 ΌΘη5. 415 δἱπα σον! σα Μίδου! θενὰ 18. 

γιονγίθϑ Εροϊβοάϊοη 80θ---043, Απηΐροπο, νοη Π16- 
ΠΟΙ δι15 [ἢγοῖ Πα ΠοΡΡοἰσοίγί, δημ]οοκί 16{2ὲ ἀὁ6}. Διο] 
ἄθη Ογοίβθη 465 ΟΠ οῦ5 ΤὭγἄποη 68 ΜΙΠΠΘΙ65. Εϑ [ο]σθὴ ἀϊθ 
Κομματιχά 800---581, ἱπάφθιη Αηΐ. ΜΠ 1501165 ἀπὸ σχηνῆς 5ἰηρί 
απ ἀον πον τη Τα σορη ΠΗγ θη [ἢν ΒΟΒΟΠοΙἀ πὰ. 881- 
Π6Ρ ΤῊ ΘΙ] μη6. δη Ληϊ. ἀηροϑοθίοί ἢδ! 9 Ἰοιζίγου. ἀ06} 
τσ] ΟΠ δὲ Κα!!, ἰηἀθ. οΥ ἰγῦϑι ΠΟΘ Ζιβργιοἢ. τα Ζαγθο ί- 
νγοἰβυησοη τη ΒοΟΡΙΟ σα σοη. ΠγῸΡ οἰ 6 πη βοῃῖ. Απϊ]- 
06 56 |08{ βομδιάδί 1620 πιοῃ τ ο] ΘΙ οΠρα Πρ νοὰ ΠΡ η. Εν- 
ΒΟ 516 θ6ὶ ἀδγ Αἰιϑί γα ησ ΠΓΘΥ 6! Πρ θη ΡΠ ΟΠ ΠπηΔΡΠΟΓη 
πη ἄθῃ βδηϊίονη ἤοοιηθθη οἰ πον ΘΙ] 16 η. 6616 γ ΡΒ 0}}105- 

ΒΌΡΒΟΚΙ65 ΤΥ, 2 
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50η, 80 ΖΟΙΪσί 516 Ἰοίχί 1} ὑνΓΠ65, 056 6] 1} 0] 16 η ΘΟ. ] 6ὴ 
ἢ οἢ  ὉΠΖιρἃη "65. ΗΘ ΓΖ ἀπ νῖν νυν! θη. ΠΟ] πιθ ἢ} ἠδ5 
θΓΌ58586 Θρίοι", νν 6] 0} 165 816 46" ῬΠΙΟΙΕ Ὀγϊησί, 16. ΟΠ ΘΖ] ΟἾΟΙ 
1} ἀδ5. δ! άθη νοπὶ ΠΡ ηὴ νἱγἃ. ΒΟΡΠΟ 68. ΠΟ ὲ 68, ἀϊ6 
ΟΠ αν ΚίοΓΘ 561 η6 1 ῬΘΥΒΟηΘ ἸῺ 656} ΝΥ οἰβθ πη] 5] θη Ζὰ 
ἸΆ556} τ}ἰ 516. 9] ΘΙ β8 πη γοὴ ὙΘΡ ΒΟ θἀηθη δ οίθη χὰ Β6Βρ]6- 
“6 ]|ὴ. 80 Ψ 4} Ιϑ:η6η6 γ0] Αηϊροη65 ΤῊδιὶ ΚΙοΙ ]δυ ἀπ ἃ γν  ο}}, 
δ ογΠ ον οὐ] οἰ 516. 510} ἴῃ δα θη}  Π]1 56 Εδββιιηρ Ζ 1}}61}- 
ΠΑ 6 8η ἄθῃ Ἰσοη ἀ6ι" Τ])ιαί. ---- 

ΒιΓ{6 ΚΙασθη οηϊβίγιηθη ἀθὺ Δηϊροηθ, ἀἃ58 516, 416 
Βυδιΐ, ἀηνθυγηᾶ ἢ] ἸΘθοηἀϊο 'ῃ ἄθη ἢδάθθ πη θυ η θυ 50]]} 
(διν. 1). )ὲν ΟἸον Πηᾶοιὶ ἀδυὶη φορδάθ δἰἤθῃ Τ οβί, ἀὰ ἀ16856 
Τοάἀοβαγί 816 νοῦ Α]]6ὴ διιβχθίοῆπηθ. ἢ 6865 οσ, νοὶ ἴῃ 
Δηϊ. ἀ8Δ5 Ἀηάθη κοι δὴ αἴ6 χὰ δίθίη δυβίαυ 6 ΝΊΌΡ 6 (Δηιβίν. 1). 
ΑἸΙοη. ἀεν Ηθιοΐηθ 510}} Ζὶὶ νϑρο Θ θη Κοπηπηΐ ἀθη) (ΠΟΥ 8}5 
οἶπθ {66} 6 θιιησ γΟΥ, ἀἰ6. οΥ' ἀ6Γ Αηΐ. νορυνοὶδί, πο Οἤη6 
1] 66 ΒΙηΖαζα ἄσ θη, Δ᾽] ΡΠ 0 5. 561 65. ΟΠ ον Ἐπ], οἷπ οὔϊ- 
ἰογο] 65 [005 χὰ {Π6}16η. Απίϊροηα (ϑίν. 2) αἰδιιθί 5101} 
᾿]ΘυτΪ γϑυδοιδ, ἀἃ 516 718 ΠΠΡ (5. σ]6 10} Ογδιιθηνο! ]θ ον 
ἀπηΠ Π6η Τοάοβανῦ 1 δ΄᾽΄ηη6. ᾿ιαίί6. ΠΔΠ6Ρ τνθηάρί 516 βοῇ 
1 ΒΟ ΠΘΎΟἾ ΘΙ ΑΠΒΡΓΔΟΠΟ, ν0ὴ 81||6η ΕΓ ηἄθη ΨΘ}] 556 Ώ, 
Δ γαϊίογϑίλαι πηὰ ἀθρθη ΒΟ ΟΠηΘΡ, ἘΠ 516 θη ϑίθηΒ. Ζ1 
Ζϑυσθη χὰ ΠΡ 61, ΟΙἢ ΜΥΝ16 ΒΟ ἢ] Π}10}165 ἔπ ἀ6 τηδη 1Π1 ὈΘΓοἰ(6. 
ον μον. βο αν οἷη, 16 ΚοΟκ 516 σορθὴ 416 Ια νοῦθ6- 
50} ἢ 561], 56 [χί ᾿πἀθθ5. 410} ΠΙΘΓΙ ΜΠ Θ 46. 1] ον 121, 
ΔΑηΐ. βίομο ἀπΐοῦΡ ἀθη). ΠΟ Κ ΔΗΘΘΡΟΙ ΘΙ ἁτη. γοη ἢ δῇ 
(Δηι151ν. 2) δὲ Αηἱΐ. ρδῃζ θ6ὶ ἄθηῃ [μνίσϑη, γη1{ 46 θη οἱ βοῇ 
ἘΠΗῊ6Ι ΝΠ] 68 Θδβομ οὶ 516 γΘΡ]Ὸ] 06, Π6Ρ ΠΟΥ οἢτὶ ΡΝ 
ΑΠΙΡΟΠ65 ΤΏ δι 415. [ΡΟ η, ΟΠ ἼΘΙ, ΟΡ ΟΠ] ΘΓ ΠΙΘΙ ΚΙΆΓΟΥΙ 
415 γόγΠον αὐννᾶσί, ἀἴ6 θονιββίθ τηα ἀθου! σία γου]οίχαηρ (6. 
ΟΡΥΙο κοῖς οι χα ίββθη. Ὑοη 76 χί δὴ νυ γαϊρὶ Αηΐ. ἀθη (6. 
γῦβϑο {Ὁ (βίη ηπηρ 6 ΘΠ σθη ΟἾΟΥ ἰκοῖη65. ΝΟ [68 
τη6 " πηἀ ΡοΚΙαρί Τ (ΒΡοάυ5), 4858 5160 νθῃ ἈΠῸ 
οἱ ι νου] αββθη ΘΠ δἰ ἀ. 

Ιηἀρηγ᾿ ἀϊ6 ΟΡ Γἀπγαπρ ΑΗ Π ΘΌΠ 65. ΠΙ ΘΓ 6. 510} νου χῦσουϊ 
υπηὰ ἄρ Κγθοη, (δὺ 510}} δυϑῦ ἴῃ Κὐηϑί ἤθη ΖΟ. 56 ίΖθ ἢ ΠΊ1158, 
πὶ ἀϊ6 ϑι1Π|Π16 ἴῃ 56 ῖη 6} Βγυθί Ζὰπὶ ον οΙσθὴ χὰ ὈΓΙΏΘΘΗ, 
ΠΟΟΒγη415. 261 φὰν {πῆ κἢν σορόπηΐϊ νἀ, {γ10 ἀ1656 889 Ζζὰ᾿ 
ἄοη ΠΙΘΠΘΡη Ποῖὰη ἀπ σοθιοίοί θη] ἢ) γηβδί σὰ ἸὩΔΟΠΘΗ. 
ΘΠ ΘΓ ΔΡ6 1 50Π0η γΟΥΠ]η σοἄιβδου, ἢδίί6, Αηΐ, οἴννὰθ. ΝΔ}}- 
γαηρ τη] Προ θ6 ἢ Ζὶὶ νΟ]]}6η, ὑπ ἀυγοἢ ἀΪ686. [66 ΕΓ] ΟΠ ΚΟΙΐ 
ἀϊο Βα Ππηϑ θυ] ἃ Δ Ζιινγθηάθη, 850 χυνησί ᾿ῃη 16ἰχί 5θίη ρϑὶηὶ- 

ΝΞ Ξε" .....ὕ...... ὦ 9}... }ΡΞὋὃὺ 
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σοηο5 Αηρϑίσο ἢ] ἴῃ πο 0}} πηϊπάγον Ἡδγίο μἰηζυζυ[ἄσοη: ΑἸ. 
Βαῦθὲ ἄθη γϑ θη γ πϊΐ ἀν ΟΡογν οἱ. οἰηηὰ] γογνγκί, ὕθη71- 
ῷ6η5 5861 ΕἸ τοίη νη ϑοθυ] 4, ἀὰ 65. γοη 11 56108. ἃ ἄηρ)6, 
0" 516 ἴῃ ἐθι" αν 5ίθυ θη ὑν ο] ] 6 οὐθι" ΠΟ ΐ. [πῃ ἀϊθβοῦ ΝΥ 688 
ἤπάθι 510}. Κγθοη, τπὶ ΘΟπβοαιθηΐ Ζιὶ Ὀ] ΘΙ θΘη τη 561Π6Π) 
ΥοΡίΘ πΙΟΠ}85. Ζ γ ῦρ 6, μη 56 1 Π6ΠῚ ΘΝ 1556}} ἢ ΟΡ ἢ- 
ΠΟ 6 56] 5. ϑομαπρ 40. Ἐδ ἰδὲ 416 ΕΌΪσ6 465. ἴῃ ψ]θάθι- 
πο θη Ρυ 56 510} ἀπ αννιιϑδί γΓοροηάθη [ΠΠ6. ἢ, ΘΠ 6" γῇ 
ἄἀθν δηΐδησ! ἢ) ὈΘβΕΠ πη πΊ 6 δίοϊ ηἰσησ νῸ Α]6Γ ΑἸσθη ΖΕ 
Τοάϊαης ἴῃ Πδιηοη5 ἀοοοην γί, νοη ἀἴθβον δα ἰΘθ θη αἸσ65 ΕΠ η- 
σοδροι πγδγάθη ἘΠηΒΡΙησί. --- 

Π1Ὶ6 Ζιβδηηπθ ηἄηροη6 ΑΡΒΟ Ιθάθγοῦθ (6Γ ΑΠίϊροηΘ 
(891---928) ἀγοἢ 510} Παρ σᾷ 101} τπιπὶ ἀ16 ΡΔ]  ἴπ 8 Αηκιη 
θεῖ ἄθη [γῖϑθη, δα! ἀθρθη ἔγοιη 10 }} 65 Ἐπισο δ ἢ ΟΠ πιθη 518 
ΤΟ ποῖ. Νοἢ ἄθηῃ {Π}|Π6}} Δ1|1ὁὸν γουβιᾷηαίσθη 806 516 τϑοῇὶ 
σοίῃαη, ννο 516 50 56! ηδάθη Πο ἢ ἄγηάΐθ. 56] δἷθ ἀἄθο0}) νοῃ 
ἄδη (δίίονη 56 ]| 08. [πὶ 5.101} σϑίαββθη, 416 ἀδὺ γο ]διγθοκαης 
ἀν ϑίγαίε Καοίπθη ΕἸΏΠαἰς ἵμπη. (ΕἸπ6 [6186 γογδιβνουκίη- 
ἀσηρ 465. οἴθιοἢ οΡ ΓοἸσοηά θη Αἰ Γ θη 5 465 ἐπέθυρυθ5 601.) 
ἴΙ͂η ἀθν ἀηννη 6] θάγθη [6 γΖουριης νοη 1 γοὴ ἢ δομία Ππ ἢ, 
516 γθοῃ, ἀδ55 ΘΓ ἤθη 50 50 61} Ὀύββθηῃ τηὔσθ, 45. δ΄ 1ἢΓ 
ΒΟΉ Γ65 [Πγδοη! σοί! δη. (80. Πασ θη. Δ ἢ Εαγγάϊκο, Ὁ 66]- 
Ῥιι5, Αἰᾶθ νοῦ ἰἤγοιη Τούάθ τη [ἢν ΕἸ ΟΝ Ὀ] 6 θέ πο πη61- 
[0}.}) Ζαυμ) [ἰοἰχίθη Μία] σοὶ ἀθὺ (δον διΐ ἀἰθ ϑβδηϊθβίθ 

. Ἄγοῖβα Κυθδοὴ υπΖιβιπηπηθη: αἰ656" ἀγᾶηρι Ζ ΟΠ] ΘΠ ΘΒ ΓΘ. 
ἘοΡ συ ἀθν ΑἸΐ., ν6] 6. χα !οΐχί Ποο 8415 θυ ΠΟ] 1, 516 
ἢ 8})6 [γΓΟΠῚ ΠῚ σοί μη νὰ ΕὙΟιηΠπιϊοκοὶν σοὶ θίθγ 59}. σοη [ΠΡ 
σον ον. 50. σϑῆῃϊ 516 1ῃ φ]θῖοΠοΡ ΒΕ Θ ΘΟ  γοὴ ἀδηηθη, 
16 [6 1 ῬγοΪοσ δι σοί οίθη ννᾶν. 6 σ8 2 δη 605 νου] ϑϑιὶ 
Κυθοη ἀϊθ Βάϊηε! --- 

ΥΙογῖ 65 δίαβιμηοη 944--- 057. ΕἸη ΘΓ [6] 6 }} } 06 Ὁ 
Τοὐίοηροβαηρ, ὑΌηἷ ἀ6Γ Ποῦ ἀἃ5 Θομθί θη. 6 Αηϊροηθ 
Ρορ!οοί. ἤρθη Ογαπασοάδηκθη, 4455 6 Νδοὶ ἀδθ5 γ8γ- 
᾿ᾶΠ ΘΠ 5565 ΑΠ]165 5160}} ΒΘ σΘη πἶ 558, [ἢν ἀν ΟἼΟΥ, 
ἀθΓ56}}0}6, ὑν ἢ Ὁ νον ἢ ΑΠίσοΠ 68 ΓΟ] πησ τηϊξ ΝΊΟΡ 6 
Καὶ ΔΡ 6] οἸνηΐ Παίιθ, 16 χί 16 0} 6} ΘΡΟν Π ἢ 8η ἀρ ὶ ΒοΙβρίθ! θη 
γοὴ Πουοίηθη ὑπ ἤρθγοθη διι5, ν Πα ΘΡοηΓ4}|15 485 [01 ἀ6. 
ΒΌΠΠ6 τηἷΐ οἰπθπὶ ἀγα σον] 06. οὔθ᾽ ΠΟΙ ργαθ 6. νου διιβοῃ θη 
τη 586, ΠΟΘ 6 516 γΟη Π0ΟΪ) 850 δάθὶπὶ δία, ΠΟἢ ΘΙ 8516]- 
ἴὰησ τηὦ Μδομι 56. -- 

ΙΘΠ  τηδὴ νοὴ (6ν ΑΘ] ΟΝ Κοὶς ἀθ5 Επάθθ 0, 50 ἰβί 
αἴ Τρ ἀον Ῥουβόπθη οἷπθ 56}1 ἀηρ] οἴ ομ6. ΝΡ Πδηδθ τπὰ 

ῶ Ἀ 
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ΚΙθοραίνα τἱ Ἰἤγθη δόμπηθη Ἰοϊάθῃ 80 ἢ} 4105, 16 Απιϊροπο: 
Πγκαῦροβ ἀάροσθη, ἀδβϑθη ΘΓ ΘΠ 6 δι 8 διδνκβίο Βοίοηι “νίνα, 
[ναί ἔου θη 10} ἃπὶ οι ΠίοηΥ505 5100). γϑροδηρθη τὰ τηι155 
5ϑίπθῃ οἰνηπιᾷ ἢ σθη αμην 2 ἴῃ ΡΥ ΒΘΙδθαπάδη 8115- 
ἴοθθη. ἔῃ (ἀορθηβίϊοκ ν]θ! μη ἢ} χὰ ἄγθοη, ἀδΡ αἶα ΠΟΙ] θη 
ΡἢΙομίθη σοθθη αἴ6 Οαδιίον τἷΐ Εὔββθη {{{{: ὃΡ Κοημηΐία 00 ἢ 
76ΐχί 510}} 856 |08. ϑυκϑηηθη ππὰἃ ΥΟΙ 56] Πθὴ ΟΠ ΟΚ541 χα ο]- 
Β0ΟΏγΘΟΚθη, ἢ 6. ΠΙΘΒίοι" νΟ]]} 6 ἀθ πὴ Δι ΒΟ Δι Ρ οἰπθη Δ πιη95- 
νο] θη ΕἸησογΖοῖς ἀἄ65. Ὑουδυ 5. σοῦθη πηἀ ἄθη ἀθιηισ θη 
ΟΠ ον ο] δἰ ιβᾶπη ἌΓΟ]Ο8 πη ψ ΡΡΙ ἅτηι Κγθοῃ ἴηὴ5 ἀθνίββϑθη [6- 
ἄρῃ Ἰάββθῃ. -ο 

ΕὐηΓ68 Ερεοϊβϑοάϊοη 988--1114. Τοϊτγοϑίαὰβ, ἐδ Γ 
σγοίθο Ῥυγ βίου τπηἀ ϑ6 6, δου βοποίηΐ δὴ ον ἢδηά οἰμθ5 Κπᾶ- 
"δὴ τπηὰ νῖρὰᾷ νοὶ Κγθοῃ τηἱϊΐ βολ!ἀϊσονῦ ΕΠΡογθΙ οί ηρ οιη- 
Ρίδησθη. 4, γοῃβ Ζιιοβίδηςη155, ὈΊΒΠ 6. Πα 6 1 Ἴ δἰ ΓΘ 518 8᾽ 
Ἀδ1Π, θη οἦ' βίθίβ. θ6 οἱ] σέ, πὰ Ζαπὶ ΕΓΟΠΊΠΊΘη οοήϊθηΐ, ογυνθοκί 
ἀϊο Ποίϊπαηςσ, ἀ8855 465 56! 6 γ5. δγηβίθ ΜαΠηϊησθη 810} ἦ1655- 
τη8] δἷηθ φιία διᾷά(ί(6 Πηάθη ννοράθη. Τογοβϑίαβ νου οι θη 
Ζογη ἄογ αδιίον, ὑνθίομθ δὴ ἄθη ἀπγοΪ ΓΘ ΟΠ ΘρΡιιπσ (6. 
Το Ομ θηβίοκα Ροϑαάθιιθη Αἰζἄρθη νον Ορίου. πο} Οεροί 
οηρίδησθη ὑνΟ] ]θη. ἈΠ ΔΠΟ τηῦρσο Κνροη, ἄθι {ΠΡ 6}0 6 ἀἴ 6565 
{{πΠ| 6115... γοὴ 56 1Π6ΠῚ απ τ Οἰππηθη Βερίηπθη ἀθΒίθ θη, Κδιμη 
ΔΡΟΥ δί Κγθοη σοῃῦνι, 4855. 68 βἰοἢ τὰ ἀἴ6. Ζυγ ΟἸκΠΔΠΠ16 
ΒΘΙΠΟΙ ΜαΒΒΓ ΘΙ σασθη Ῥο]γ πο ΙΚκο5. ἀπ Αηἰσοηθ Πμαηά6}}, 815 
56. 5860 π6}} δυδοάογηάου Ζοῦπ ἀ16. οθθη ροδιιβδοῦία θᾶησ6 
ΒΟΠΘι. νοῦ ἀἄθπὶ ΠΟΙ Πσθη γοῦν. 465 ὙΥΠ|Θη5. ἀον (ίίον 
γογάγᾶηρί. ΟἸοΙΟἤ 16. ΘΓ νοὴ νου ον οη Βοβίθοιπηρ ἀον Υήδ0}- 
16 νυ7ιἱἱογῦίθ, 50. ζϑιῃΐ οὐ Το ΙΓ ϑῖαθ ἦ65 ΕἸηνογυβίδη Π15565. χη]ΐ 
βϑίηθῃ ΥΥἀοβ θη, γοὴ ἀθηθη οἵ Ροϑίοοθη 561, {Ππυν 6 8 
χὰ γογκάπάθη, --- σηΖ ψι6 Οθάϊριι5 ἱπὶ Ὁ. ἢ. ἀθη Κυθοη χη]ΐ 
ἄθη δ Δ βᾶσοῦ ἴῃ 5 πα θη Βιιηἀ6. 5101} νογβί}} } 1. Μαβ8- 
Ιο5 δι! γα βομνογί γθοη, ΝΊΟΠ 5. 5016 1Π Ζι Δοηάοναηρ᾽ 
βθίηθ5 Βϑβο 5565 νου πηῦθοη, ψΜΟΡΟΪ ΘΓ σα] χι [,ἀβίογιηϑθη 
ϑοσθη Ζθιι5, χὰ οἰσηθπ Εἰπβοίζθη, 510} ΓῸΓ ΕΠ ΓΘ η ἰᾶθβί, νὴ 
οΓ' [γάμου ἀϊθ Αδιίογ ἀ6γ {{π|0Ρνν 6} Βοβρόϊ 611 Πα. 16 
θι{τὸ Βοιηθγκαηρ σοσθη Τοιγοϑῖαθ, Δ 0} ἀ16 (ον 9 ϑίθη Πη- 
ἄδη ἰΐγοη ΤΠηΐουσδηρ, ἡνΘηη 516. 50 πη] 06 ΠΙησο ἴῃ 9]6|55- 
ΠΟΡΊβο 6 ΝΥοΥ 6 ἽΙοἰάδη (65. [οἰ ἀϊσθη (ον πη5. ΠΑ ]0 61, τηδοΠΐ 
οἴπθη ὑπ 850 Ραάθιψαησβνυο! γα Οἢ 55 ἀον Ἀράρθ, 16 ΠΠ6}Ὁ 
ἄϊ6 Βοιηουκιιηρ 516}. τη] ΒΟ Πο᾽ ἀθηογ [ΤΌ Π]6 Δη ἄθηη, 461 516 
ΔΙΒΒΡΙΙΟΝί, να] ὰ ΒΟν ΒΓ δ ίοι. 

Ι͂Ὼ ἀφο Καγρζοη ΘΟ Π 56] σοσργᾶοι, ἀ4ι5 510}. ἀγα οηΐ- 
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βρίπηΐ, απἃ ΜΟΥΙΠ δ1101}} γοη Τ᾽ 6] Ρ68188, Ψ]6 ΟΡ γοη ἢᾶδπιοηῃ, 

δαΐ ἄδθῃ ᾿ιοθθη ΘΠ ἀοΡ. Βοβοηηθη οἷ, ΠΙΠσΘ 656 ]Γα, 
οῃοιηΐ Κγθοη 5101] [γ᾽ δπθη ΑΌΡΘΏΒ]ΙΟΙΚ βδηλπηθὶ απ ἀ6 1 
ΘΘΠΘΡ πὶ ΒΟ 66. ΝΔΟΙΠ ΘΙ ΊΡΚοΙ θοροσηθη Ζιι 0] ]6η. ΑἸΠ]ΘΙ ἢ 
Κκαῃη ἃπ0}} γθοη μἰοἢΐ ἴῃ Αθνθά 6 βί6}]|6η, 4885 ΤΙ 6515 Πδίῃ, 
ἄθῃ ΜΟρΆΓΘΙΙ5. Ζιὶ Ορίθγη, ἰππΔ αἴθ ἨθΙΓΒΟΠ [Ὁ νου βο ἃ ΠῚ ἢδί, 
50 Ροβϑιίοι ἀθο). ἢΠπ5 5. ἀν ψΊθογ. Δι ΠΡ θη 46 ἀθάδηκο γοη 
ἀον (Πουνπηϑιοιι ἀοιν Υ̓ΔΠγβασον 616 ΤᾺ 156 {16 θοῦ] θοὴν, Ἐπά- 

Ἰ1ο}ι σογᾶ ἢ διι0}} Τ᾿ οἰγθβϑίαβ, 16 πη Ὁ. ἢ,, ἴῃ ῬδιΠ08 τππ4 Ργο- 
ΡΠ ΘΖοῖί ἴῃ [Θ᾽ 6] 10] 16 γγορίθη, υνϑίομα Ορίδθν ἄγθοη ἀθπιηδοῇϑί 
χορ ὨἰηρΘθ θη πη 556) [ν 416 8η ῬοΟΙγηθΙΚ5. πη Αηΐ. μ6- 
σαησηθη ΒΊΘν6]. ΝΙΟΠΕ Ὀ]085 νοῦ ψαηη ΠΟ Γ ΘΒ ΟΠ ΓΟ 561. 
Ηδιι5 οὐ [6 ἢ, ΒΟΠ θη (16 Θοβδιημηίθ ϑίδα νον 6 ἴη 485 ἀτο- 
ποπάθ γογάθγ θη. τ πο ησοζοσθη ογάθη. δοΠοι θη τα 
Τοὶγοϑίᾶβ ἀθη Κύθοη Ζιι, 6 πιῦρθ δἷπθ γαθ σον Ζαησθ τηά 
γογϑίδη σοῦ. ΒΙΠὴ 5101} σὰ δἰ σθὴ ΠΊΔΟΙΘΗ. 

6 (μον Ὀγίοθ! 445. Ρ δἰ] 106. Βοηννοίσθη ἀθπγοἢ 416 Ετ- 
ἱπηλιηο, Το Γ ϑἰἃθ. ΠΔ ΡΒ ἢΪ86 ΔΠΕΪΘΓΒ. ἃ]5 ἀ16 ΝΥ̓ΔΠ 1611 σοβργο- 
οθη. Κυύθοὴ τη11ι585 ἀ6η] (ΠΟΥ ἤθοῃί φορθθη: 65. ἰδβϑϑί 1Πη 
Ρ] ΟΊ} 10). αγᾶιβθη, 416. ΒΘ. πηπη.6, πη 1 9}10Π 6 ΑΘ 8|}8. 56 1η6} 
σοαορροιίθη Ὑογσοησθη πὰ Π6Γ 86 1Π61 ϑναῦιθη θη ϑίγαία 
μα βϑίηθη, βοῆοη [ΠΟΥ ἴῃ ϑΟῃννδηΚαη ρσοβοθίζίθη δίδυ ΡΒ Πἢ 
το ΟΥηα 115 νου! οῖ : ΘΓ ΒΟ ννδηκί 76 χί 10} ἴῃ δ οΥ- 
ἰθῃ, δγυνᾶσί ἢδβίρ 416 ΕΟΙΡΘη 561η685 ΛΟ [Δ ΠΡΘη5. ἀπ ἀθ 5610 6 
βί0|Ζ6, ϑϑβδίγθησο ἤθε, ἀν ἀ16 θθϑο!Πθ  ἀθηβίθη ΑΘΕΒΒΘΓΙ 6 ἢ 
465 ΟἸΠΟΥΒ. ΒΆΓΒΟἢ γοη 66 Πδηα νν]68, ψιΡ 5100} δι δἰ ἢ] 
ἄθπι πὰ Θηἰβο θάθη γοάθηάθη (ΠογΘ σδηΖ ἴῃ ἀἴ6 Ατιπθ τππὰ 
Θ6] οί, βϑίηθιῃ ἤαίῃμθ πη θάϊηοιί χὰ [ο]Θ θη. 850. θϑγάῃγθη 510 ἢ 
ἀϊὸ Εχίγοιηθ, βοῃγο ϑίθ5 Βοβϑίθ θη διυιΐ βϑίηθιη 51ηπ6 πηᾷ γν0}}- 
Κοιηηηθ Εἰ ιβδϑυιηρ 16 ἀνθ δἰρηθη) ΝΥ Π]6η5: Κγθοη 586|0 58. 
58})} 68 ἀθγ Δηΐ. χιι θθάθηκθη 479 ἔν, ννοζιι 6 716ΐζι ἄθη Βε- 
Ιες δἰθθι: τὰ σχλήρ᾽ ἄγαν φρονήματα Πίπτειν μάλιστα, 
χαὶ τὸν ἐγχρατέστατον Σίδηρον... ϑραυσϑέντα χαὶ ῥα- 
γέντα πλεῖστ᾽ ἂν εἰςίδοις. Εν Βοαιθιηΐ βίοι, ΡΟ]. χὰ βμ6- 
βίαί(6η, Αηΐ, σὰ "δ ρθη, Ὑν61} ---- Δι 0} 16χἱ ἰγῦβίθι 6Γ 510}} τηϊΐ 
ΘἴΠ6 1 ἀποιηθ --- σοσθὴ 16 ΝΟΙΠυγΘηΠ 6 κ 61 ΠΟ] δηζιικἄιηρ!6η 
561. ΜΙ οἰΠΠσβϑίορ, ἄθὴ ΒΡδηα 86 1η65 [ΠΠΘΡῚ γΘΡΡΔ θη ἄθὴ 
Ηαβί θυ 61} 6 βϑίηθη Βορ᾽οἰΐθρη ΒΘ ἢ] 6 χα ΒΘβογσπρ ἦ6 
Βεϑβίαίαης πὰ θορ᾽οθί 5101} 8610 85. Πδηἀ δηχιίθσθη ϊηννορ 
τη ἀθη πῃ] (5 ννογθη Νογίθη, ἀ455 65 ἀ0 6 ἢ ΟΠ] ἀὰ5 
Βοϑβϑίθ βϑθίηῃ πιῦσρ, ἀϊθ οἰπηδ! [68 σοοΓάποίθη 
δαίζι ησ 6 η β8θΐη ΤΡ οΙδηρ {ΓΘ α] 10} χὰ ἢ Δ] (6η. 
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ΠΡ (Ποῦ, βίοι. ἐθὺ Ποίηιηο ἀβου]αβϑοπὰ, Κυροηβ ἴΠπ|- 
Κοἢν 861 ποοϊὶ πίοι! δὰ βρᾶϊ, γα ἴῃ οἰπθιη Πο θυ, δαΐ ἀἷδ 

ΟΡαγοάοϑβ θἰποη δἰβῆθη ἢθίθχ Ζυνοἰς νυ [πάθη [1646 γοη ἢγ- 
ΡοΟΙΟΠΘιη 5 θὴ (Ππᾶγακίοι 1115---ἰ[154 ἄθη ὙΠΕΡ ηἸβοΠ θη 
δοΙπιίζοοι! θυ 6, ἀπὶ ἀπγοῖ βοῖη Εγβοποίμθη ἀἄϊα δ ϑο ἃ 
γοη ον δίδαϊ χὰ πρἰηλθῃ. 

Εχοάοβ 1184 ἱ. τχιι π 46. πῃ} {6} 8. ΠΔ0}} 46 561 
Ἰοϊχίθη ΠοΙ πη 5 ϑοποῖη 61} οἰπον νοὴ ἄν θοπβ Βορ]ο ίθγη Πουθοὶ 
ηΐύ ἀογ 162 τπΔ 80. οὐβο θυ πάγη ΝΟ ΟΝ, (858 ΤΟΙ Γ θ᾽ 8᾽ 
γογμ θυ βαριηθθη ΒΘΓΘ (5. ἃ νθοη 510} οὐ} Πα θθη. ρθη 
νου καπάρι ἀν Βοίο ἢδηηοηβ δα! θϑιιηον, «5 ἀϊαὸ (αἰ ηη 
Κγθοηβ, Ευνγάϊκο, ἐἰθ Βάμππο μοί. [Ια ἸγὸΡ Πουζθηβημαὶ 
ΜΠ 516 5108} ωἱΐ ἀρθοίθῃ δὴ Ρᾷ}| 145 νθηάθῃ, «5 ἀἰα πη} 161}- 
νο] 6 δύοντα ἀ65 Βοίθῃ {{π|. χὰ Θἤγθη Κοιηηθη, νψνογδι 516 
510}. πᾶμογί πἀθὰ δι ππνθυβο ] οὶ ουο ὑν χᾶ!αησ 465 γογσθ[4}}- 
ἢ6η ἀνηρί. ΠΙοιδα ἀϊ6 Ἰπηβιδη 06. ΒΟ] ἀθυιιηο γοη ἀ6Γ 
Ζζανν ἀογϑί νου ϑοποιηηηρη Βοβίαι πῆς 465. ΡοΟΪγηθΙκο5, νουύδαΐ 
πη 5108} χι τὰ διηιη δι σοννθηκίθί μὰ 06. ΕἾΠΟΡ ον Β6- 
ΘΙ θῖίου. νου ἴῃ (οὐ Νᾷπο οἴβθη ΚΙαρίδιϊ, ππϑ οὶ 685 
ἤγθοῃ, ἄδΡ. ῃᾶποι ἐνείθημὰ Πἄπηοη58 δι! πηπ16 Ζιὶ ὔγοη οἰ δι. 
ΑΓ γῸ ΘΟΒΓΘοκοη. θ6ῇΠ6}}} οὐ ἄθη θ᾽ θη. ἴῃ ἀἴ6 ἀνὰ}- 
Καπηπιοῦ χὰ ἀγπησοη. ἤίον Πηάθη 816 Αηΐροηθ οὐπᾶησιί, Πᾶ- 
00 516 ππηϑ ἢ] ὰησ θη Πα] π4. Νὰ οὐ {0 διὸ Κγθοι 
πἰποῖη ἀπὰ 6} τῃ ἀοιηα!προν ἤθιιο ἢδπηοι Ὧῃ, Πἰπδιι5Ζι1- 
Κοιμῆθη. ἢ δῚ β(ογὶ ἵππ νὰ δὴ πη ΒΙΙοθη ἀθ5. ΔΡΒΟΠΘιι5. 
απ ΘΡΡΔΟΙ] 05. σύοκι δὲ ἴῃ γαϑοπάρι  α1}} 85 οι νοὶ σοσθη 
ἄθῃ γαίογῦ. [ἃ 061 ἀϊθβθν ἄ6ηὶ ϑίγθι 6. διιβυνθιοἢΐ, ---- ἀθπη 
ἀον ΠΙομίδθυ ννο 6 ἢ ΠΟ]. ΒΟ ΘΙ ΘΓ ΜΙ ΒΒ ΘΒΟΠ Οἷς. δι βρᾶ- 
Γὴ ---, ἀμπγοιθοῦνὶ Ηδπιοη ἴῃ π γ δίῃ ἄβοι βϑίμθηῃ βοί(- 
Ιοβϑη οϑιβαο}} 510}} 56 1085: ἀπ τπηκὶδιηπηθῦ τηἱΐ ϑιθιθο μάθη 
Αγὴθ βοῖηθ (θα, ἀϊθ πὶ πῃ ἴῃ ἢδάθϑθ ΘΠ 6] 101} γϑγ ἢ 
ἰϑι. Εἴη ἄβονγαιιβ. ο᾽ άοκοἢ. γα πθ, ρῥϑγ ΠΟ] Ο 50} νᾶ Π 6 
Μοιϊνίνγαης, ἀ455 Ηδιηοη Ηδπὰ δἃῃ 510}}) 8610 81 ἰορί, πίοι ἴῃ 
ϑϑης θη ον ἢν θγοὶ [ἅν ἀ16 ἀθ 616, βοπάθγῃ ἴῃ ἤθιιθ, 
υθηϊσβίθηβ δ οἷη Μοιμθηὴΐ ἀῃθοΒομη θη τη [ΓΘ νι μα Ὁ σθσθῃ 
ἄρῃ γαΐον Ζζιι δῆογκο σορϑησθι Ζ11 86]η. 

διθημι δηἰονηΐ διοῖι Επιγγάϊκο. 6 ΟἸΟΥ Μν}}} θη πὰ 
ἄοῃ Βοίοῃ δὴ ἄρῃ Ρϑ]]αϑί πουδηϊθίθη, ιπΔ Ζι 86ῃ6η., 0} 
πίοι! Εανγάϊ κα ἴθ ᾿μγ θη ΘΟΒΙΠΘΓΖ 510} 8η 810}} 86 |ῦ8ϑι γνϑὺ- 
σγοῖίδ, 415 Κυύθοη μογδηηδιιί, Ηδιηθη5. [6106 ἵπὶ Αὐιηθ, [)ἃ- 
ὮΘΓ ]οΙθι ἀθν (ον. 

Ποῖ 50] 55 ΚΟ η05 1201 ---347, Ὀοβίθῃμθηἀ δι8.ὄ 
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Μεὶ6 ἀπὸ σχηνῆς τηῖξ υπιουπιβοπίθη Τυϊπηθίογη, ἀδηδιίοῇ 
Ζογ Κη ΓΒ Κἰαρὶ γθοη ἰδιιΐ βοίηθ {ΘΟ πη θη] 1611 8, 6] 0 Π}6 
1ἢπ ἄθη υππνορβϑίδπάϊ θη 50} 1558 οἰ πσοθοθθη ἢᾶθ6, ἴῃ ΕΟΪΡ6 
ἀθββθὴ Ἠᾶδημηοθ τιηΐθροοθδησθη 561. [᾿χν]ϑοηθη {{Π οἷῃ 
ἐξάγγελος αι8 ἄθιὶ ἢδιιβθ, 1] ΠΟΘ 80 νον Ὲ ΟΠ ΠΟΙ 588- 
50ῃ1ᾶσθ χὰ ἀβθογθγίησθη: Εαγγάϊκα δ, ἀθη Το ᾿ἢγ65 [οἰζίθη 
ΟΠ η65. πἰοί ἀθθυ!θθη πιὔροη. διδι νη νϑΡπ {6151 465 
ἐχχύχλημα ἀϊ6 Προ ἀδν {ΠηρΡ|0} ΚΠ 6 ἢ ἴἢ ἀυβ θη 5.6]- 
Ιὰηρ, 16 516 510} 465. [ϑθθη8 μι! άϊσι, Πουδιβσογο ] ἀπά 
80 ἱπηηϊ(6ηὴ (65. νοῇ ἴἢτη σοβιοίθη {{π}81}15. ἀγησθα οὐθᾶγ- 
ΤΠ 55105 ἤθιθ ()ταίθη δι! Κγύθοη οἱ ἀππΡῸ ἢ} ἀϊ6 πιομίβ ογ- 
βραγθηίθ Ενχζᾶμίιης 465 Εχδηρθ!ο8. νῸὴ ἄἀθ ΕἼΟΠ6, ἀθη ἀϊ6 
Θαίπη ἄρον ἄγροη ἃἰ5. ἄθη Μόγάθυ 1ῃγῸΡ ΚΙΠάΘΡ. νον ΠΡ Ια 
Επάθ Διιβθθβργο θη. 06. ΥΠΠΠ1Ο οἱοθὶ Κυθοη Ζιι, 888. ΠῚ 
Εν ἀἴ6 δόμα! ἃ ἔγᾶσο, ἀπὰ δι 6. ΠΘΠ ΘΗ. ΠΟ ἄθη πον, [Ππ, 
ἄθη σἄῃζι!!οἢ ὙϑΡηϊοίοίθη, ἄθη ἄθν Το Πα ββθυβθηηΐ ἢ] θη 
γα θ, ΒΟ] Θη1ρ 1η8 Ηδιι5 Ζιὶ [ἀπυθη. [πάθῃ 6 ΟἸΟΥ 510ἢ 
ἄδζΖιι Δηβο κί, ΘΡΙΊΟΪ 6 ᾿ῃ ἄθη ΒΟ] βϑδηδρᾷβίθη ἀἷθ 1,6}}- 
ΓΘ 15, αἴθ νοι 561 Π6ῃ Αἰισθὴ 50 δι βο {ἰογηἃ 510} θα ἄμνὶ 
Βαίίθη : ἢ 5 ΟΠ] ΘΓ ἤθη ἀθν ΝΘ ΒοΘὴ ὈΘγαἢ  γοῖ- 
ἄμ! 10} δι! ΒΟΘΟΠΠΘΠΠοΙ; ΝΙρθιημδηὰἀ 50]} σαρθη 
δον 106 θιηρθθ γνϑΡηθ556η ἰἰγθνθίη: ὑγἄάϑίιροβ 
ΡγΔ] θη. χιθί βσηνογθ ΒΟ ΟΚΒ ΑΙ 55] ἄσο 80} 
50}, ψ ΘΙ] 6 5ρᾶϊ Ζῃ " Βοϑοηηθηθ οι Γ ἢ θη. 

ὈΙ686. ἰπὶ ἢνδιηᾶ 86|0 8: ν᾽] 0 οἰ ρ βομᾶγ [6 αναη 1 166 
ζοῖσί ἀθγ ΠΙΟἢ οι 5Ρ6016}} ἴῃ ἄθπη Ζιιβδιηιηθηβίοβϑϑ 2 6 6." σ6- 
Β0Π]Ο55η6),, δηἰσοροηρθδβοίζία [ηΐθυΡθϑβθη η)}{ ΖΔ ΠΟΙ οι γογίθο!}- 

οἰοηάον (παρα κίθγθ. 6 (οηῇηιοί Πηάοὶ βίαίς φνβομθη ἐθπὴ 
ΓΘΙ ΘΠ 50}} 1] ἤδη ἤροιῦ ἀπά ἄθῃ Βθίθ ἢ}! ἀθὺ Ὀάγρου! θη 
ΡΥ κοι, ὑνθ ἢ 6. 16 Π 65. γϑυ πη. 01}. Π6. 6 Π10}168 8}}- 
Β6 1156 δῖον (65 θγβίθγῃ ριᾶρι ἀἰθ ὙΠ θ. οἰη, 4855, [4115 
ἀον ϑίδαίβιηδηη ἱπ Βονιββίβοι η 86 ῖη6} Μδοβμί 
ἀυγον βοῖηο Αμογάἀπιηθοη ἀϊΐθ ππρ 5 ΘΟ ΓΙ Θ θη 6η Π61- 
Προ ἀοϑοίζο νου] οίχί, ΘΓ 516}} 5861|05. νου ηϊ ομτ οί, 
ἀὰἃ ἀὰ8 νου! 6 ἢ οἢ παν ἴα ΕἸΠΚΙ Δ πρ6 πϊὶ 
ἀθ αὐ {110 ἢ 6 σοἀθῖῃ θὴ Κᾶπμη. --- 

8. θῖ6 Ομπανακίογα ἀθὺ βϑίάθη γογίγοίου ἀθν ἴῃ (οηῇίοι 
σογαϊποπάίθη Ρυποὶρίθη. 5 πὰ νοὴ Απίδηρ ἃ 80 φϑἢα]ίθη, (855 
810 ποίμνης χὰ ἀθπὶ Αιιβσδηρο 465 Πιδη]ὰ8. {6 ἢ τηιι55-. 
θη. Αι 4}16 ΝΥ αῖδα πᾶί ἀδγὺ ΠΟ ίον ϑοῦσα σοίγαρθη, (855 ΠΒΓ6 
δ8η28 ΤΠ ΘΙ] πδἤ πα πη Βονιπάθυιης ἀ6πὶ Ρεοίδροηϊβίθη Ζυ(ἅ}}. 

ΑπτρομΘ ἰδέ οἷπὸ Ββοοῃσθιηα οί ΘΙ ἀθηλιηρσίγαι, ἰῃ 
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16 ΒΟ ΔΓ ΒΟ} ΠΠ 6 ἢ, ἀηθουσβδιηθη ΑΥΙ ᾿ἢγ65 γαΐουβ ΚΙιηά, 
ΠοΡθ6 πη 81} Θόσθη ΑΠ16, ἀ16 πο} Θ᾽ θοῦ. ΠΟΟΠΠοΡφὶς ἀθη- 
Κοα πηἋ 6] Ιο ἢ. ΘΗ ΒΟΠ]Οββθη Ὠδηάθίη: ὑπ 850. ΘΙ} ΠΗ Δ] ]Ο ΟΡ 
απηἀ νου]  ῦ, 16 ΠΘΠ ΒΙ {65 τἰηἃ ΟΠ] 1165. ἢν ἴῃ 
Ἰπηρθη Φαῆγθη ἡ] Δ ΟΡ Δἤγ ἢ ἰϑί. ΠῚ πἰθ νη κόπον Μα1]}} θηι- 
βΡΓΪηοὲ Κα βύνοθβ 815 [μπιϑὲ, ἄθηη ΟΘΡΙθίοΡ οὔθ ἄθ Θ6- 
56Ζ60 ἐδ58 ΔΥΙἊΘΡΒΡΙ6Ι χὰ ἢ α]θη, 50 ΠἋ6ΡῺ 115 ἀθηὴ {16 [51{{Π]- 
Ομ θη αγναπμάθ ἢ" 65 ΠΘΡΖΘη8, Ὑγ6] 068 ἀαγ0]} Κυρθοηβ. ΝΥ ΠΠΠΚαν 
δι. ἄγρβίθ νου ]οίχί 151, θη 816. ἱῃ χιυνν  ἀθ} ἄθη ρο] ] οίθη 
Βνιάον ᾿οβίαι(οι, 80 (Ὁ]οὶ δἷθ 6 παι] ΟΠ 6 Θ ΠΠη6. 1ΠΓ65 
ἸπΘΡΠ: 6 ἰδέ δἰημηδὶ ἰοάΐ, νῖθ ςθοκ 5, πη ρορθη Τοὐία 
Κοηηΐ 516 Κρὶη δηάγοϑ ἀθθοί, 415 ἀ16 ἢ] ρα. ΡΠΊΟΝν ἀον Β6- 
βίαϊ πῆρ γοὴ ϑοιίθη ἀ6ὺ ΑΗΘ ἢ ΡΥ θη, ὙνΌ6 558} 516. πἰσοηά 
ΔΓ ἀ16 ΡΟ ΠΟ Ἀθομίθ ἀ6ν [6] ]Π]οἢ θη ΒΡ ον. οἰ ησο ἢ, 
96 [βίου ΡῈ ἀογ ατιπά δὲ, δι} ἀθὴ 516 τη νο]]δίθηι Β6- 
νυ βϑίβϑιη δίθῃϊ, ἀδϑίο τη ῃγ νορδοῃίοί 1 γ6 ΘθοΙ ηοΓῦ586 (Πἃ- 
"δ κίογο τη θυ ΠΟΠΟΡ Ατγί. ΕἸ πη] δὴ ᾿5ΠΊ6η6. 16 σοννογάθη 
βίϑϑί 516. 416 βδη[[6.. πἰο ἢ πηθ]6 6616 [οὐ νν ἤγοη ἃ ΠοΙΤρ 
γῸΠ 510} ἃ), νοὶ! θα δ Βιπάον προδοῦσ᾽ ἁλίσκεται υπὰ 
γγ61}} Αηΐ;σοηθ5. ὙΥ̓Δἢ ΡΠ ΔΙ οΚοῖς. Ὠ]Π ΘΓ ἀΓοῖη 65. πἰ ἢ ἀπ] θη 
Καπη, ἀα85 ἰϑ!ηθηθ. ὩΔῸ}) (οΓ Τηαί δὴ ἄθύοη Εο]σοη ΤΠ61] 
ΠάΡΘη Μ1Π, Αηϊροπο ἰδὲ Βύδιυΐ Ηδιηοηβ: 84|16]1}) ϑηχζ (6} 
Ρ΄ΙοΝΕ σοσρὴ θη (οἀΐοη Βναάον πηὰἀ ἀ16 [[η|ογνν 6] 55 {6}" 
ΒΘ Ο σοῦ θη γϑιοδϑί 516. 465 Οο]οθίθη. ΑἸΠ]Θ]η «5. ἀθν ΡΠΙΟΙΙ 
σοηιρ σοίμδη ἰδέ πη 516 115 θη] [6 Ρ6ὴ ΘΠ θη 50}, ἀδ {[6- 
ἴθ ον προ] 6 ΒΡδαΐ ἀ16 ΒΟ ΓΘ οιθη 65 ΤΟ 465. ̓ π ν0]- 
Ιοη Νίαβϑθ οηΐσοσθρῃ 50 80) 5ΐ ἀν ΠΙΘΠΓοΡ ἀν, 4885. 8110]} 
416 γοῖηρ ΝΥ ΘΙ] ΟΠ κοι! απ ΖΡ 61} ΠΡ 6 ΠΟ 6 η 5.6616 510} Οἴθη- 
"άᾶγθ, ννοάγο ΖΡ Ί Θ᾽ ον ἀθυ Δ ΘΓ ἢ ΡΟΣ Τ Πδι 1 γ0}}65 Γ 1001 {γΠ, 

Π).585 ΡῈ Δηΐ. ἀπιγο] ἀ16΄ ΕΡΓΠ πη ἀθν ΒΟΠ ΘΒ ΡΠ 
σοσθῃ οἷη δίαδίθοοβθοί νοϑυβϑίῦβϑί, ἀδγᾶη ἰδ 46} 50 }}}}4, 46β5θὴ 
{ΠΟΘ ΟΠ ΠΘηΠ 6 516 ἴῃ ἀἴ6 [96 σοῦγδοῃ! ἢδί!6, Φν]Β 6 (6. 
Ὀαγρον μη. 5:06 τππὰ ἄθπὶ ΔΟΙῺ 165 ΒΒ 65. πηἀἃ 46} 
αὐτου χὰ τυᾶπ!]θη. 16. ΑΥΔΠ] Κοηπίθ πο 5 νη Κοη: ἢαί 
ἄοο Κγθοη Κοίη ἤρομι, [ἢν ἀ16 ΠΟ] Πσοη ΡΠ ΟΠ θη χιι νγ6}}- 
ΓΘ (48), τπηἀ ἰδῇ 65 ἀοοἢ, νῖθ ἢδηηοη χοροί, ]ΟΠ 1 δ᾽ μη] 
γΟΙ Κοβϑ πη η]6, Θοβοἤννοισο Οἀοἰίο5, 5 Κγθοη γϑυ]δησί. [Π} 
ΟΠ ἀᾶ5. Πῦμνο ἀθθο. ΠῦΠοΙ᾽ 418 πη ΘΒ ἢ ]Π 106 ὙΥΠΠἸΚν : ἢ Π0}}- 
σοί !, ἀθη Οὐίίογη Ζι ΘΟ Ἅ!}]6η., ννοῖδί δ᾽6. πη} αἴ Μῦρ- 
ΠΟΙΚΟΙΓ, νοῦ θοΡρ θη χῃ ΒΘ θη, γθη 810. δ'αβ ἀν δἰ" θησϑίρ 
γοΡΙΒ Ι ἰσον ἀθ65. ΤΎΡαηη θην] 65. (ὉΓἀΘΓ ὔηηϊθ, (88 Ἰεἰβίθί 
Αμιροηο ἀυν ἢ ἴἤγοη Τοά, ἄθη 14 Κύθοη οἰηπιδὶ [ἅν {16} }6Γ- 
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ἰγοίαησ βϑίηθϑ Βϑίθ ἢ] θοϑί μη Παίίο : 06. 606) 6. ἔν οῖρ6- 
νά! 6 Τοά 510 Πορί ἀθιὴ ροῦν! θη Οοβοίζθ 416 νο]]ϑίθ ΑΠοΡ- 
Κοηπιηρ. Ὠγδηηδί 50 ἢ 06} ἰδὲ ἀ16565 πη ἀον Ηρ] ἀϊηη Π00ἢ- 
ψ Πρ, 061] 65. ΘΡρθὴ Κγθοηβ σᾶῃζιοῃθ Ζογδ πη ηρ Δ ΟΠ 
5108 216}. ΒΟΒΔΆΘΡΠΟΝ ψὶρα Κυθοηβ Ἦῆονί 498 μην, τοῦτ᾽ 
ἔχων ἅπαντ᾽ ἔχω. Υον ΠΤ ΤΣ ΕΠ 1. (πβθαθηζθη 165 
Βίοσδθ ἅδθοι αἴθ ΟΡ Καὶ ννᾶγπΐ ἀθΡ ποθ η6 Τα46] 465 
(ὐνονε ΘΟΠΠρβδΠι: 80η8. ἰδὲ Α1165 [ἅν Αηθθοηθ, ἀϊθ ϑΠΠΠΠ16 
ἥν Βάγρου, (6. 16 ἀον Οδιίοῦ, ψν6] 0118 Δηϊ βοηθ5. ἢ6}116-- 
μδ!ιπο ἀο ἄγραπτα χασφαλῆ νόμιμα 499 νοκγ σθα απὰ 
1ῃν (νοΐ 1685 ΚΡ θυ Οη θη ΕΡ]ΘσΘ ἢ 5. Θ᾽η6. σο]ΒΕΠ98 γουΙἄγιην 
ἄστοῖ ἀθη Τοά σον θη, νοι Ὁ ἢ ΠΠΓῸΓ ΤῊΝ ἀδΥ δΙ65 ΒΙοἰ θές 

θ16 ΝΕΡΘΠρΟυβο θη ᾿πβροϑδιημηΐ ἀἰθηθη χα Κπηί[δ! πη 
ἀδ5 ΟΠ γα κίον 46 ΑμμΠσοηθ, ἄδγθη 1ἀ6816 ΠΟΠ6 ἀθγοὶ ἀἰ6 
485 Νία88 (65 Οδνδἢη! θη πῃ. ἀβρογβίθισθηα {Ππηροθυηρ 
ἀθβίο δ {{4}16 6} 510} 081} νιν. ὙῸΥΓ ἀ6Υ Τ Παὶ δίθης ἢν σ6- 
ΘΘΠ ΟΡ ἴθ βϑδηΐ(6, νογβίδη ἀρ ΡΘΒΙση6, ἀ6Ρ. Μίδοι! ννοὶ- 
ομοήάο [56 η 6, 6ἷ6. νὸν ἄθιη (δάδηκθη, ἄδιῃῃ (ἀαβείζ ζχι- 
νἀ 6 Ζιὶ Ὠδϑηά θη, {τοί ἀν Απουκθηηιηρ, 4855 ἀ85 ἢθολΐ 
δι ΑπΠ ΡΟ 65. 616 66, θὴρ Ζιγ ΚΠ] 6 }} 1, ΔΡΘΥ Π86}} νο0}}- 
ὈγΔΟΠ ον Τί ἀδθγρθη Εοίσθῃ 810 [ν᾿ 5105}. [ΠΡ 6 ν0}} 1η Δη- 
ΒΡΓΊΟΙ ΠἸπηηΐ. 816 βίθηΐ, ψὶθ ΟΠ γ ΟΊ Π 15. ζιὶ [Σ]ρ]είγα, Ζαν 
ΑΠΠΠΡΌηΘ, τῇ ἄθὴ ΠΘΓΟΙ5Πη118 61656}. σι ΠΘ θη: ἰδί ἀᾶ5. 6Ρ- 
ΛΘ] Οἢΐ, 50 {γ{{ 516 ἃ), Οὔπθ 4885 ΨΘΙ(6 νοη ἰἢν αἰ ἤράθ 
νγᾶγθ. Ατὸ δι η ἰδέ 61 816 Βγυῃοιΐ ἀ00}) (6. Ευμᾶ- 
6] οΙὉ 561 Π6 Ρ (δ θη. ἢἸΟ ἢ! ΘουνΔοΉΒ6η. 

ἀθῆθη ΜῈ 16χὶ δυΐ Κγθοηβ ΟΠ ΔΡΑΚίοΡ ἡᾶῃον οἷ. 50 
ἰδ ΘΓ γ0ὴ γΟΓΏΠΘΓΘΙη ἴῃ [γΡγπιπ θοίδηροη, ἀν ϑἰπίθηννθ 86 
28 50Π ΘΙ ΘΠ Ὑ ΡΟ ΠΘη 510 δίθισοῦῖ. 16 Ηδβι!οιο!! πη 
ϑίγθησο ΠΟ0ῸΙ ἴῃ ἀρυβοθοη ΝΔΟῆΐ, ψὸ αἀἷθ 6 ηἀ6. Δρροζορθθῃ 
ΓΘ, ΔΙ. Ζχὶ ἰΆ556η, ἀθη [,Θ] ΟΠ ΠΔΠῚ 56 1η65 Νοθη. ἀθη 
ΤΠΙΘΡΘΩ. ΡΓΘΙΒ 21 ΘΘΡΘη, ὙγῺΡ ΠΠΡΙΟΒ51} }Π10, ἀἃ ΡοΪ. 
861 η γϑυθθηθη ὅθθθη ἀἷθ γαίογβδίδαι ἀπγο] ἀθη Τοὰ σορδϑβί 
Παί(ο : Κοίη αθβοίζ χζυνδηρ, 81 0}} ἀθη [26] ΟΠ 81 Ζὶι θη Θἤγ η πὰ 
ἀ6γ ψυχή 416 Ρίογίοη (68 Ηδά 65. Ζιι γθυβ ἢ] 6556 η. Ὑ]ΘΙΠΠ6 ΠΡ 
“ΘΡΚοηηΐ Κγθοη ζι. βρᾶϊΐ τοὺς χαϑεστῶτας νόμους (1068). 
θ16. ΑΒΘ ηΙβοηθη Ζο σθηο556}) 465. ΠΟ 65. ΖΕΔ] ΚΟηηίθη ἴῃ 
Κνθοηβ Νίαββγοϑϑὶ πὰ} ἀϊθβο 6 ΠΟΙ οἱ 56] θη, ἀἷθ ἰἢν ΤΙ6- 
5618 “ΠΡ Ὸ ἢ] βϑίηθη οι! Ισθη Δπρ σόσθη ΤΠ ΘΡΘη βοκάπηριι μαί(ε. 
ΑΡρον Κυθοὴβ Βϑίϑῃ}! ννὰν Δι ὉΠ ΓΟ ΠῚ ΠῚ, (ἃ 6. γῸ} [6 
Πιηθθη ἀν Οδίίον Πᾶϊ((6 σράθηϊθη 80116η, ψῖθ ἀ6Γ (πον πλϊί 
ΕΟ ΝΣ Ταοΐ ἴῃ ἀον Ρᾶγοάοβ δῃ Παπκίδβίθ [ἃν Πριίαηρ 
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ΘΡπηογί; (ΘΡηΘ ἀ θΘΡα 1, ἀὰ 6 Οἢπ6 ἰγσθηά θη ἰῃ αι ἢ" 
Ζὰ ΠΘΠ 6 561η6 Μίδο!ἑ ἀπίθν Απαγομησ ἀθν βινθησθίθη Β6- 
βίγαίιησ σοὶ θη τη θη ΜΜ1}} απ ΘᾺΡ οἷηθ. Δι ι55 ΓΟ ἰδ. Π] 08} 6 
γΟΙΚαν θυ βδ  ] η ΖῈ 6 ιν δοθιησ 65 ΒΘί 15 Β γα; νο}}- 
οπἦβ πη θοάδομί, νν6}] ον ἀθν π Πρ θη ΡΠΙΟΙ  ἀθι Θοῃνν685- 
ἴον, ἀϊθ ἀοοϊ ἴῃ βϑίπθη ἤδυβθ ἰθθθη, σἄηῃ2|10}} γουρ βϑί.. 
ΝΙΟΙί, ἀδ85. οὐ δὔννα θΟΒῃ δ ἀγα διιβοίησο, ἀἰθβθη 6 Π6 Ζιιὶ 
{πππὴ, νἱ 6 }}" σοι 08. 26} ] ΔΘ. ΑΘιβϑοθυιησθὴ ΠΘΓΨΟΡ, 
ἀ4558 βδθῖη δὐβίθυ. Πθυγβομυ θ  ἴ6 }} ἀδη]η ἀρ Ζυγθοϊίθ, βοῖπα ρο- 
᾿ΠΙ ΒΟ θη ἀδοηθι ἀἰ6 οΔη2Ζ6 ΒΟ, βοίηθῦ ΟΡπδοι [ἀμ] 6 η 
χὰ ἰαββθῆ, ΜΙ ἃ ἐδθ 8Δὴ ἄθη ΟΠἸΟΥ φοϑίθ! θ Απϑίπηθη δι 
ἀθηὴ Αγσννο ὴ θθιπΐ, Πρι] οἰ οηἊ6. υνάλθη βοὶη αθροὶ 
ἀθογίγοίθη. ἤδΠῃοΡ ρθη ἰἄβϑί 1η ΘΟΡΠΟΚΙΘ5. Ὠ]ΘΡ 415 ἤθη 
Εὔγϑίθη διυιί[γθίθη, υγ6 1}, 8 ΑΘΒΟΠγ]08 βαρί, ἅπας τραχὺς 
ὅστις ἂν νέον χρατῇ., Κγδομ 56 |0 81 [ΓΘῚΠ10}). γϑάοι 510 ἴῃ 
βϑῖποῦ ἁμαρτία οἷη. (8585. 86 1η6. Νίαββυ 696] γῇ ἀ6Ρ δγθ6}}- 
{ἰρκοῖς, (ον οῦσο [ᾧγ ἄθη δίδαί ππὰ ἀθβϑθη ΟΡΟΡῃδαυρί, 18 
γ0η «θη Οδιίονη 56 ]|08ῖ σϑβθοίθη 861: ἀθϑδίο παρίπᾶοκι σον μ6- 
βίθῃς οὐ διιί βϑϑίηριῃ ΝΥ Ί]]Θη, ἄθηὴ. 6 ἢ τιηϑ6]! ρθη [Ρ ΠΤ 
τὴϊΐ ἄθιη ἐεὐ αὔ(ίον ἴῃ Εἰπιίδηρ σαι. ΜΙ 50} 50 150} 6} 
ΟἸ ΘΙ 55 ΠΟΙΟῚ νουϑίθῃϊ ΟΡ 65. 416 βοϊοιηθαγβδίοη αγπ 6 [Ὧν 561} 
ἀοθοί ἀδνζι! θοθη τπὦ 5101} 465. Β6ι[4}15. ἀθγ βο ννδοῆθη ΑἸίθη 
465 ΟἸἸοῦ5. Ζὰ γουβι θη : ΜΡ ΚΠ Εά]65. ἀηὰ ΠΘΒΡΟΙ 501168, 
ΕΔ] βο 65. πηα ΝΑ! γ 5. ρθιιχί 510}. θ6] βϑίῃθι [Θ᾽ θη  δί- 
ΠΟΒΚΟΙΓ νηοῦ θᾶν ἀρ οο παπά θυ: ἀ06}} ἰᾶ58{ [Ππη5 πα ΠΟ κοῖς 
ἴῃ. Δπεργοιαησ βοῖπθ Μαχίμηθη ἀπ 50} 1 ΠΊΠ]6, (858. γ00 
Ληΐδησ ἃῃ δἱη ἀπη [65 οἰ} ᾿ἢ πὶ ϑαρί, 855 βϑίη Ρβθρ} ]βιηᾶ 
ἀΠρΡΟρυ ἂν ἀπ ππθ6] 861: Ραί!ο8. 650]! ΘΙ ΟΠ. ἰἢπ, 80} 44 
6. δι ῬοΙγηθῖκο5. Ζὶὶ Βργθοῆοη Κοιηηΐ, νοὶ. 108 ἢ. τἰπὰ 80 
56} 6᾽ (ἃ5 δίδαίβθνν ἢ! γουβοιίχί, ρογϑῦμ! οι ΠΗ οἸςβι ομίθα 
Ὀ]Ιοκοη ἄἀθοῖ οἴϊηημα]5. μά Γο}}. δοίη ΔΥΠΠ16. ἰδὲ πηροαϊηρίοϑβ 
(οβοίχζ: ἀὰ ἀν Βοίθ! οἰ ημη8] δ] β56η ἰδ, 50 Κη ἄγθοη 
πἰον χαροἰς, οἴπὸ 56 Ρ μνο τη Μαηηοϑυνγθ χὰ γ6- 
θοΡθθη. [ἴ{π4 ἀοοῖι παΐ [ππὶ ἀον ΒΙοΠ θυ σοῦ 46. ἀδά 0}, 485 
Δμιϊροηθβ ΤΠᾶὶ ση2 Διι556} Δ|16 1 861 η6 } Βογθομηπηρ ἰἂρ, 61Π6 
βο!άπο Βιυΐοκα φοραί. ΑΡῸΡ βίδίί ἀθι ἀβουλία τιῖϊ τηᾶπη- 
ΠΟΠοΡ ὙΥάγἀα χὰ οηΐίβαρθη, δη ργ θη οΥ' ἀπ γῸ ἢ). Αημροηθ5 6- 
ἄθῃ φογοὶχί τ1Πὶ 850 ΤΠ] Δ5510561, 4885 16η6 ΠῚ ΤΠ ΘᾺ. Π0Ο] 
ΓΟΟΒ  οΥ ρθη. νν}}} απὰ ἀθν ΑΘΡΘΟΓ ἀδνῖθονρ, (4885. οἷηῃ 681} 
1ῃ πὶ Ζα νἀ σο δ η 4611 Παΐ, πηδομΐ 510} θά θϑηαὶ [μ{{4, 50. Οἱ ζ 
αηάνο τάμα [ἅγ δοίη οι ΓΘ ΔΡΓΟΙβ56η, --- ϑδ6ῖηθ γ6γ- 
τὴ Πα ηβοη ον οίβοη 810}; ψ] ον} 0}0 8418. γον] σ: ἀϊθ Β6- 
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ΒΘ] ἀἰσαησθη (ον Υ̓ΔΟμ ον, ἀϊο Βοϑίθομιιηρ ἀθνΡ ἀθρηθγ, ἐΪ6 
ΤΠ ΘΙ Δ ἤη6 ἰΒΠΊ6η68, ἃἀἷ6 (ον Πηβυ ἢ: 65. ΘΠ 6 185, 80 [10 
ἀϊοβα ΕἸ! ἀαησθη 51η4. {6 θη. βοῖηθ Ὑοθ]οηάπηρ δαί ἀϊ6 
Πδοιβίθ δία [Θ᾽ ἀθηβ ἢ! Π Ποἢον ΒΙ ἀπ οῖ 1, ἀ16. γοί(η95108. 1Π 
ἄθη Αρρυαπὰ [ἀμ γθη. τηιιβϑίθ : δὲ 6Ρ αἰθ Π6}}]σϑίθη ΕΠ 16 η- 
θαπάθ τί ἔγονυθ! μα! θπὶ [,Ο] ΟΠ 51 ΖΘΙΓΊΒΒ56η. 850. ΜΠ Δ 
δὐβίθῃ Τρ βϑίποι πθιθη Μίδομς 56 ῖη ϑ8ηΖθ8 ΕΔΗ] ΘΠ] ἄοἰκ 
ογϑίου: ππὰ οὐ Ὀ]οΙ θὲ 8]16]η οἰηθη δἰοπά θϑίθη [μ6 6, σ6[Ὁ]- 
ἰογὶ γορ (ἀθνν 55 50 ]558η, 

ΑΙΙοῖα Ροὶ 4116 ἀθπὶ ἰδί Κγθοη Κϑίμθϑννοῦβ γοη ἤδιιβ ἃι15 
πη απ ΘτιιπάϑαίΖ μῦϑα ἀπὸ οοί 05: 6 δὲ πιο ΘΓ οἢ οί, 
νη 5οῖη Βοίθ ἢ] [ἀγθη 50}}6. [)6ι" ΠΙ ΟΠ ΓΘ 816}}} 1 815 
οἴπθη Νδηη ἄδγ, ψϑίοθον τῶν ἀρίστων. ἄπτεσϑαι βουλευ-- 
μάτων ΘΠΙ50]]ο556ῃ δἰο ἢ βον 5886. Ονιη βάϊζα ὈΠΔ16ἱ ἀπά αἷ6- 
86 δἰ5. πηἰγρ! θη [μου τί ΕΘ δι σιοῖς. χὰ [οἸσθὴ θ68}- 
5: ῃ εἰσί, ἀθιν' ἀθ6. 6] βϑίηθι" Βθβοῃγάπκι Ποῖ. πὰ ἈΦ Ζθδν κοι 
ἴθ ἄδι Απυνοπάϊιποα ἀθυβοθοη ἀεν ἀβουλία νον}. ον 55 
51η4 561η6 ῬΥΪΠΟΙΡΙΘη, 6455 ἀον δίδαί θη Εγθαηα νῸΥ ἐδιη 
Βεϊπάθ θῇγθῃ πιῦβ86, 4855 ρϑγβῦῃ!0}}6 ὙΠ Π1556 ἀθὴ δίαδίϑβ- 
Ἰη8ΠηΠη ἴῃ βθίποη Απογἀπηιηθθη πἰ ἢ Βοιγγοη ἀδνίθη (199 [᾿ 
282. 288 ἃ. ἃ. 81.), νην αη4 ἸΟὈ]10}}: 406} πη ἀδοἢ θη ΖΕ} 
Απννθηθαηρ σοργδοῦ! Κη ἀἄ45 θεδί6 ἤθομὶ ἀ88 σγῦβϑίθ [{η- 
ΓΟ νογάθῃ, βορρᾶ! ὦ 65. 61 50} ]Θσθη (ΟηΠΠ]οίθη 465 1,6- 
θ6η5 πὰ σ΄ [Θϑίθη ΟΠμανακίθυθη ϑοσθη 6} δι 856] {10 68᾿ 

 Ἑγνἄσοη ἀον [πηϑίᾶπάθ. δηϊκομηηί. ὅϑ.6|08ι ἀ6Γ ΘΘβοῃιη 6] 4166 
(μοι, 5 θη οἱ Κγθοῦβ Μδοιίνο! !Κοπιηθη! οἰ, δἰη γορροὶ 
ἀον Ατί ζιὶ δι αϑβϑαπ, θυ [6], Καηη ἀοοἢ) σ]610}} ἢ 56 1Π6} 
οὐβίθῃ Αθιυββοῦιιπς οἷη οἰ! ἀθ5. ΜΙ ΠδρθηΒ. ΠΙΟ τππί6Γ- 
ἀγἄοκοη. 426 τϑἢγβϑισοη ΝΥ ἀογβίαηα ἀθνΡ ἨΘΓΓΘΟΠΘΡ [πὶ Ὑ6Γ- 
ἰδ ἀ65 θγδπηὰβ Πηκοί, ἀθϑίο πη 6} ΘΡΒ ΟΠ Ιηΐ ΘΓ 415 Πεβροί, 
ἀν ατγιιη βᾶίζοη ἀδ5 ον γϑάθι, νὴ ρ ἢ σαπη8] ἀθη ΑἰΠ6- 
πἰβοπθη Ζαβομδιιθγη. σοσθη 6." ἢ Θἰη 56} σρηῃξϑβϑιρθθ [01 

Ο 50[6]1|6ῃ τημβϑίθη : υὙϑυ]αησί οΥ ἀοοἢ, 4455 ΑΙ]6 πὰ ΒΠη46 ὙΥ̓οΡς- 
Ζθυθ6. 561Π6} ᾿δηθη 861 501]1|6η, ννῖθ ἀϊθ Αηρβί πη ΒΌΠ6α, 
ἶ ον ἀϊθ (μογοιίοη, ἀν νΥ̓ΔοΠίον, Ηβδιηοθῃ νοῦν ἴῃ ἰγαίθῃ, 
ζοϊὶρί, ψῖο θἀογιηδπη ἴῃ [ἄγομίοί. Αἰ ἀογ ΠιΓοΠβοίζιηρ 465 
γεονθοίοϑ ροσθη Ρο]. ᾿βοβίθῃϊ οὐ 806} 4116" αι πυηθθη τησ6- 
Δοίοι τὴῖΐ ὑπὸ 50 παν ηἄοκΊσογον ουθ]οπ ας, νγ6}} δὲ ἀαγὶη 
οἷηθ [μοθοηβίγαρο βοίηθι θυ βο δ Ὁ δι θη : Πορἢς δυοῖν βοῖη 
ον ββδοη δη, ἄθη [γΡππτ οἰ ζιρσοβίθη βοῃδτηΐ ΘΓ 510ἢ}, ὑΠῚ 
510}. ΠΙΟἢ Ὀ]οβϑζΖιβίθ! θη, ἀπ πὰ ἢ 56 ᾽η 6 ΒΟ νυ ΘΠ 6 ἢ 
Ἠδηά!υη σϑινοίβοη {υ{{{ πη 1} ἀν! 0}. ἀϊθ ἰημογα ϑιϊπηπηιης χὰ 
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Τάρο. δὅ0 ρᾶβϑί διυΐ 1 σ8η2 ἀδὰ5 δΥογτ' ἀὸ5 ΟΠοΥβ, τὸ χαχὸν 
δοχεῖν. πτοτ᾿ ἐσϑλὸν τῷδ᾽ ἔμιμεν ὅτῳ φρένας ϑεὸς ἄγει τιρὸς 
ἄταν. ὕπά 4]5 6πᾺ]|10}} ἀϊα ΒΟ ]ᾶσο ἀ865 ΒΟ ΠΟ Κ5815. 8616 ἄτη 
Θοιγο θη, ΚΙαρί 6 8 861|08ῖ φρενῶν δυςφρόνων ἁμαρτήματα ἅμ. 
50 ΘΡΓΆΠΕ ον, ἀν ν᾽ 6 16 ΑΘ Π ΟΠ κοῖς ταὶ Θ 64. πὶ Ὁ. ἢ. Πδι, ἀϊθ Αἢ- 
[ογἀθυησ θη, 6106. ΑΓΙβί. Ροοί, 19. δὴ ἀδπ’ ἰρασίβοθη ἢ 6] θη 
56}: ὁ μήτε ἀρετῇ διαφέρων χαὶ δικαιοσύνῃ, μήτε διὰ χα- 
χίαν χαὶ μοχϑηρίαν μεταβάλλων εἰς τὴν δυστυχίαν, ἀλλὰ 
δι ἁμαρτίαν τινά, τῶν ἐν μεγάλῃ δόξη ὄντων καὶ εὐτυχίᾳ. 

ΝΟΥ πηβ0}ὴ ΔΑιιρθ ΟΡ ΓΘ η 5100 ἀ16 νοι ΘΙ Γ 5185 γθ- 
κὐἀπάοίοη οι θη ἐἰ65. σοι ἢ θη ΖΟΓη5. τππὰ Δηϊ; σοηθ5. ΕἸΆΟΗ, 
ὙγΟ ΘΓ 516. ΠΏ ΡΘΟΠΕ [6116. 6108. ἐθρ (Ἰον, ἀθὺ Αηίϑοη8 
ΟΠ οἤ πη. {Π01|] 6 θη 46. πη ἰΡὕβίθη θα ζυβρυδοῃ 6 1658, Παΐ 
Ζα!οίχί πὰ Π0Οἢ) δον ἐν ΜΠ] 5501ΠΠ σα ησ ἀπὰ 65 Τα4615 [Ὧν 
ἀθη νοῃ ἤθη (ἀὄίίθγη σοί οἰ σίθη βίοϊχθη ΠΘΥΡΒΟΠΘΡ, ὁ6Ρ ἃ 
ἢ (6. ΝΟ νη ἀἸ ΘΊκ ΘΓ. υνθ ἤθη. Ζιὶ ἡνΟ]] 6 Θγκ] ἅν! Παίθ. 

εν ΟΠ ΟΥ̓ ᾿ϑί δΔιιβη Δ! ΠΊ 5) 6 158. ΠΙΟΠ  νοη Θ᾽ ΘΙ οΠθ (6- 
50 6 ἢ τη σ᾽] δὴ ΑἸΓῸΡ τα ἀθπὴ Ργοίϊδοοηϊδίθη, νἄῃυθη 
ἴῃ. ἀον ΕἸοΙίρα θο γθαη θίθ Φπηρίραιιθη ἀἄθη μον θη] 46η. ΑἹ- 
Ἰοῖϊη Αηιὶροηθθ Τηαΐ οἴῃ θη δίδαϊ οἷ: δ᾽6. Βη]588Δ 0 [οι 
Θἰἢ γῸ}] ΓΘΟΠ ἢ 55] θη [,8Π 0 65 ΘΓΓΠ ΘΓ] Δ55η65 ογθοΐ, νν6]- 
Οθ5. θη [[ηἰογννλἤθοθη 8415 διπάθηοβ δίδαίβορθοίζ οἱ]. 
Ζν 50 6 η. ἢν ππἰ γθοη, ἀ6ι ἄδην βοῖηθ Βοίιιρηϊδθ ἅθ6ν- 
ΘΟ ΓΘ ἰοῖ, 56} 0 ἀν πον ἀἄον Δο]ιοβϑίθη ΤΏΡ Θη5, 6] 6 ἀΓοὶ 
Ποριονησθη. ΠΙΠἀπΡῸ ἢ}. 510} ἃ15. Τα Προ τππὦ σοῃογβδιηθ [1η16Γ- 
{πᾶπθη θουνᾷμνι ΠᾶΡθ θη, 45. πὔομίογηθ, νογβίησο ΡΤ Θί ΟΣ 
ἀδν θα γσουβ δ , ἀν. ἤππθ απ Ονγάπιηρν ἄθον Α1168 σϑῃί. 
Ποη πάϑη ἀν δμπάοιηάθη βοβθηῦθον ππθη βομθάθη, θ6- 
Βοῆγδηκί, χρῃδ! αἴης ον (πον ἴῃ ἀθη ΠΡ ΟΠ θὲ (ἀρδᾶη-. 
σρηῃ, νῸ αἷθ ἰδιιίγο ὙΥ Ίβῃ 6 1} 465 ΠΒΙΟΠ ΟΓ5. 56108. ἃτι5. ἢ 16- 
ἀδι, οἰπθη Ὠὔμπογη ΕἾπο, ὑγΟ 6] Γ᾽ βδίθιβ. β61]η Αυβθημθ"κ δαΐ. 
ἄθη δίδαι τἱοῃτοί. Μαβδαθθοη [ᾧν ἀ16 Βροαυγι μος Κδηη 
45 ϑοῃννδηκθη ἀ6} ἃ[ίθη ἄπρϑι! θη ἨΘΡ ΘΠ 11Π| 50. ϑγΘΏΪΘ6Ι" 
561η, ἃ 516 δἱῃγηδὶ χηϊ{ ἀθη ΓΟ ΟσῸ5. ὈΠΡΟΚδηηΐ 510}: ο] ΘΙ ἢ 
[ἂν Κυθὸηβ Βϑίθ ἢ} δυο Γου μά θ θη, οἢπ86. Θη ΓΟ 8η ΑΗ ΡΟΠΘ 
κιι ἀοηκρη; ἀὰ 8516 Δη ΓΟ Γβ6 15. ΤΠ ΠΠΡΓΘΙ Οὐ βίθη ἢ ΔΙ] ΟΒ6 ἢ 
Αθιιββθιιηῦ 278 ἔν 510}: οδἴηθ βίγοησε ἢὔρο χζυροζοσθὴ ΠΔΡΘΗ, 
ΜΘ ΓΟ} 516. ΘΙ Οβο ἢ ΟΠογί σνογάθη. ἈΠ ΔΠ ΘΓ ΟΠ νη ΚΘ 516, 
σι βοθννδοι, ἀἴθ το ίο 66. χὰ {Γ6 Π 6, Ζυν βοπθη ἀ6η δ Γοὶ- 
ἰοπάθη ἶἰπ απ ἢδΡ, 15. ἢΠΠπηθη Τ ΘΙ Γ 5148᾽ το Π ΠοΠ6 ϑργίοιο 
οἰηθῃ [οδίοη Ηδὶὺ σοΡοη, νῸ ἢ ἀἰ6Πὶ 115 816 ἀἄδηη Θηἰβομί θά θη 
οἰπσγο θη τη σοροη Κγθοη Ρδγίοὶ ΠΘΒΙηθη. --- 
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4. ΝΟΠρΘαΙΟἢίοι παρὰ ἀϊθ ἀπίσοπθ νοπ] ἴ.. Α{{118. 
6 [6] οἱ ἀ16 [οἷπα Οοἰτο ΠΟΙ 16. 56 1168 ὕοΥ 1] ἀρ5. γϑγᾶηἀονί 
Πιας(6 [6ἢνὲ ἀθι {Ππηβδίδπἀ, 4455 ἀ16 ΟΠ 6. νοῦ ἄθη Αἰ 
ἄδν Ζιβομδιιον ύδομθ ἢ] 6] 6 ἢ τπἰπὰ 850 ἀϊθ Αροηρ οΡΡΙ Π6η. 
Πα τηπιϑδίθη ΘΙΌ5586 δοῃοπῃοιίθη 465 ΒΟΡΙΟΚΙ65. ΘΘΟρίεγ, 
γγ Γ6η. : : 

ὅλη οἰτναβ δηάογοβ Παίία Επι Εἰ ρ 1 4 65. ἴῃ βϑίηον ᾿άντι- 
' γόνη 8115 ἀδπὶ διοῖα σοηδορῃί. Εν Κομηΐϊθ 65. πο ὕθογ8 
Ηδγχ ᾿γίηρθη, 4855 ἀ16. Καίαβίγορ!θ ἀΔ8 σᾶηζθ ἢδιι8 ΚΡΘΟῊ5 
Ζου τη ογί, Κοπηΐίθ πἰο ἢ θαργοι θη, ταῦ Απηΐ. πἰολ -1}- 
ΓΘ Βγδπ!σαπὶ Ζι ΤΊ] 61] 8 ]1πη6 Δι ΠΥ ἀοΡῖ. [61 6 4150 (6. 
1608 Ηδιηοηβ τππὰ Αμηίροηθ5, 616. Π6Ὶ 56] ΠθῚὴ γΟγρδηΡΟΓ 50 
θη ΘΙΠσΙΘΗὮ, ἀἄθη τνοιτθϑίθη ΘρΊ ΙΓ ΔΝ 165, αγ1 6. ἦ6. 
(οι οί ἀπιγο} ἀἴ6 ἨΟοἢχοὶΐ ἀν Το θοπ θη Διο θα! οη. 1π| 
γϑγοῖη τηἱΐ Ηδηηοη μεὶ (οι Βεοβίαίπησ 6. [6106 οραρρί τπιπά 
γο}" Κγθοη σϑίμγ! 501} Δπτσοηθ δα μον Πδπηθη δηΐ 556 
ρθη, πάθῃ 4656. οἱ δηήν 5 ΘΙ πρἢηθη 50}. ζΖιυχὴ 
ΒΟΠ]α85 ον 06. οί ὨΙΟηγ505 αἴ6 [Ππηβ{πητητπρ 465 
Κνυθοη πὰ Πάϊηοη ορμᾶϊ Αμσοηθ Ζὰ Εἶδα. 850. 5ηκί ἠδ5 
ΠΟΟΠ ΓΑ ΊΒοΠ 6. ΠγδπηΊα Ζὶὶ οἰ πο Ὀὔγσου θη Θ᾽ ΘΠ Διι5016] Π6Γ- 
ἃ. Αηάογβ Πδί Κα ρΙ 65 ἄθη ΜγυΠ05 ἴῃ ἀθη ΡΠ δηϊββθη μθ6- 
πυϊχί, ψὸ Αηΐ. χυϊοιζί ἀἄθηὶ νοῃ Εἴθ [65 1Π1 χιρσθαδοῃίθη 
Ηᾶδιηοη οπηίϑασί, πη ΡΟΪΥΠΟΙΚα5. χὰ Ροϑίαιίθη ππαὰ Οδά!ρι8 
80) Κοϊοποβ Ζιὶ ΘΙ θη. 

ΕἸΠΟΡ ΔΠΉΘΓΠ, 56 νν158 ἀν δ] 566 Ο16116 Θη [6 Πη(6 Ηγ- 
δΊΠιι5. β6ῖη6 Βα}. 72. ,,ὕὐδϑοι οαϊχὶξ π6 ηιιῖς Ροϊμψηϊοοη, ατιΐ 
χιὶ πα υθηογιηΐ 5ορυίίιγας ἰΥαάογοί, φιοά ραΐϊγίαην ορριι0-- 
παΐμην υϑηογῖπί. ΑἸ Τ00Ή6 ΒΟΥΟΥ οἱ Αὐφία σογπΐμα; οἷαηι ποοίν 
Ροϊψηιϊοῖς οοΥριι5 8ιϊαίμην ἡη, οαάθην ρῳγα, φια Εἰθοοῖος 56-- 
Ρειζιι5 681, ἴηιροϑιογηῖ. Οὐαθ οὐῆν ἃ οιιϑἰοαίθιι5 ἀθργο]θΉ.-- 
866 6886ηΐ, ΑΥὐηία ργΥΟ[ιρίί, Αγίφοηο αὐ γοφθην 681 ροΥἀμοία. 
ΠΙο φαηὶ Παθηιομῖὶ ἤἰϊο, ομΐν8 δροπδα γμογαΐί, ἀθάϊί ἐπ ογἘ}- 
οἱθηάαηι. Παθηιοθ ἀηιοῦ ὑαρίι8 ραΐγῖς ἱηιρογίνην ποηϊοοϊί 
οἱ Απίϊφοπον αὐ ραϑίογε8 ἀθηιαπάαυϊί θηιθη{{πἰδφιι6 65ΐ, 86 
θαῆν ΤΉ }6Υ [601856. ὐμα6 ομι ἤἰδιηι ργοογθαβ5οὲ οἱ 15 αὐ ριι- 
θογθην αοἰαΐθηι υογῖ88ο:, Τ]|οῦας αὐ ἰπἀ05 υοηϊ. Πιπς ΟὙοοη 
γὼ, φιοά ὁ ἀγασοηίθο 06.676 ΟἸΔΉ.68 1). ΟΟΥ̓́ΡΟΥΘ ἴη510116 
μαϑοθαπί, αφπουϊί. Οἰπὶ Ἠογοιῖο8 ργὸ Παθηιοηα ἀρργοοαγε- 
ἔμ, εἴ θ᾽ Ἰφπῃοϑοογοί, ἨΟΉ, ἱηιροίγαυϊ!: Παθηλονν 856 οἱ ΑηΪ11- 
φοπαηι σοηϊμφοηι ἸποΥ [6οἱ; αἱ ΟὙθοη, Ἠογαγαγη Πἴΐαηι 8ιαηὶ 
Πογομῖὶ ἀθάϊί ἐπι οοτϊιαίνηι.““, νὶθ Μαίᾶγοβ ἴθ ΕΠ ρΙ 465 
ΑΘΟ]05 510} ἄθοι ἀθῦ [οἰ οι α ἀθν Καηακο ἰδάϊοί. --- 
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Εἴη ἀηὰἃ ἀγεϊβδὶς ἢνδηθὴ 68. ΒΟΡΠΟΜΚΙ65. Ιᾶσθὴ ἀογ Απ- 
τἰσοη6 γοΓἃι8, νὴ ἀθηθη Π85 ΠῸΪ Αἰὰβ πη Ε]δἰεῖγα Θ6}}}16- 
θη δἰηά : ἀθπη ἐϊθ Αμβ1 0}, (455 ἀθν Ὁ. ἢ. νον ἀν Αηΐ. οϑά!ο}}- 
[οἱ 561, πλι155 8115 αγπάθη ζι οσθηοιηηθη νγογάθη. Αἰ ἀϊο 
Ἐπ βίη 5526 1} Πη56Ι.5 ΠΙΔΙηΔ8 ᾶϑϑί ἐἰς ΝΟ ἢ ἴῃ Δ. 
ὑπόϑεσις (68 ΑΥἸΒΙΟΡΠΔ 685. γΟη πΕ" ΒΟΙ 6556: φασὶ τὸν 
Σοφοχλέα ἠξιῶσϑαι τῆς ἐν Σάμῳ στρατηγίας εὐδοχιμή- 
σαντα ἐν τῇ διδασχαλίᾳ τῆς ᾿Αντιγόνης. νῶν θη νυ ]ι- 
Ἰο]] 850, 80 ΜΙΡΙ νυ ΘηΙσῸ αἰ Εγοιιθ Δ ἄθ μοο βοιθη 
Κυηδίνοικ, 415 δὴ ἄθῃ νοίβθη ΡΟ Ιβοπ θη ΓΘ γθη ππὰ θγη- 
ΒρΓὔομθη, ἃη (6 πδομάν οΚ]ΙοἸθὴ ΕἸ ρ Θ] της ἀν εὐβουλία 
τη (65 (ΘΠ οΥ ϑ8π|5 σοθθὴ (ἀοϑοίζ απ ΟΡ κοΙδ, ὁ Π1οἢν. ἃῃ 
θη ἰγοδηάθη δ ἢ] οννου θη. σοθθη αἀἷθ Τ ΎΡΔΗΠΙ8. ἀΪ6 Ρ]γ]6- 
ἰθὴ ἀ65 ΠΙΟ ον 8. Ζ 566} Υ̓8}}} 415 ΘΙ ἀμ θυ Θθθη ΠΡ Ι- 
165 πη δοὶιὲ δηάθι ἢ ϑιγαίθρθη θθυνοθθη ἤρθη. 00} Ὀ]οἰθί 
Ἰϑι οι  πηὔσ! 0}, ἀα855 αἴθ Οὐδιημηδίκθι, 6] 0Πη 6. ννιιββδίθη, 6855 
ΘΟΡΠΟΚΙΟ5. ἴῃ ἄθη δ βοθη οΙἀζάσοη (ΤΊ. 1, 110 {12} 
διγαίοσ σοννθϑθη ΜΓ πη 455 6ἴ656. [02 Δ0]} (6. οὐ βίθη 
ΑὐΠΠ  γησ πη ογοΙΠ]Θ ἢ. νυ θη, 166 η [ὑγΠ0] 5 ἀθι" ΑὨ ΡΟ 6 
χιν Εν ναησ. ἀν. ΥΥ̓Δ}1] οἷπθθ ἢ] ΟΠ 65. ἸΘἀἰρ 0. δυβδηπθη. 
ΠΟ 86ὶ ἀθηὶ ννὶθ ἢ νῸ]] 6, ἀὰ5. Φ4 1} ἀν Αμιβοπο ἰᾶβ8ϑι 
510} ποις τ ΒΙΟΠΘ ΡΠ οἷ δγπ 6]η. ἀὰ νι ΠΪΟΙζ τνίβϑθη, ΟὉ 
ΒΟΡΠΟΚΙΟ5. 56! Π0η. ἃΠ δὐβίθη ζιρο 65. ῬϑυΚ] 65. σϑϑθὴ Β'8ΠΊ05 
Ὁ]. 84, 4 οὐδ" οὔϑί δὴ “ἡ νοϊίθη Ὁ]. 80, 1 761} ἢδϊηθὴθῆ. [Ι}ὴη 
ΠΡ 10}} ῬᾺΠ6 πᾶν αἱ5 γνΑΠ ΓΒΟΠ ΟΊ ΠΠ10}165 741} 46. οὐ βίθη Αα- 
[γι Ὁ]. 84, 8. (441), ἴῃ ἀϊόβοιη 84, 4 (440) δηχιιηθ θη 
561}. Ἴθον 1 Ο ον βία εἰδιηα]8 οἴννα 1] (πη ἀηἀ {πη [2]6- 
βίθῃ [66 5] 6. 

δ 6] 5.πὶ Κἰησί ἀϊθ ΝΔΟΙΡΊΟΙ οἰη 65. ἀγάπη δέ 6 5. ἰ) (νἃ- 
671 Απη. Οχχ. Ι, δ, (55 ἀϊ6 Δημροηθ Ζι ἄἀθη γοϑευό- 
μενα ϑο!ῦνο, λέγεται γὰρ εἶναι Ἰοφῶντος τοῦ υἱοῦ. ΠᾺΙ 
ππᾶπ ἄδσιι ἀ16 Νυϊὶζ ἀδδ ΒΙΟσΓΆΡ θη, ΟΡ Ο 65. 561 " δἰ τὴ 
γον! 56 ἀδγ Απίίροηα ρΡ] δ 2}10}} ροϑίουθθη, 850. βοιδίηΐϊ πἰοῃί 
ἘΠΟν Δ ΡΒΟΙ ΘΙ] 1ΟΙΙ, ἄδε8 ΒΌΡἢ. 1πΠῈ ὐομβίθη ΑἸ 8θῖπηθ Τιὰ- 
σδάϊο [γ᾽ οἷπα ἤθθ Αὐγὴ οἰ 6, ἀἀ85. 06 οὐβί, [0- 
ΡΙιοη ἄθη ἢ]δη βθίπεϑ γδίθιβ ἰῃη8 Δύο Κ βοιχίθ. Πᾶπη Κοηηίδ 
ἴῃ ἄδθη ΠΙἀλβκα]ίθθη. βίη: [πρῶτος] Ιοφῶν ᾿Αντιγόνῃ. 
{{π|ὸν ἀἸθβ ον γογδιιβϑοίζιησ υνᾶρο σ΄ Δι1}}10}}, 455 ἀ16 909 [ἴ, 
οἰ ησοβο θη ϑ.6}16 νοη ΝΙοπιδηά 8 ἀθπὶ ψυχρὸς ᾿Ιοφῶν 
μοργα ν!. 



ΣΟΦΟΚΛΔΕΟΥΣ 

ΕΝ 1 ΠΤ ΟἿΝ Ἢ. 



ΠῚ ΤΟΥ ΖΡΑΜΑΤΟῸΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ΣΜΉΝΗ. 

ΧΟΡΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 

ΚΡΈΩΝ. 

ΦΥΛΑΞ. 

ΑἸΙΜΩΝ. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

ΑΤΓΓΈΛΟΣ. 

ΕἘΥΡΥΛΙΚΗΉ. 

ἘΞΑΓΓΕΛΟΣ. 



ΜΠ ΤΙΝ Ὁ ἦς 

4Ἱ ΓΟ Ν-Ή. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἐπ χοινὸν αὐτάδελφον Προ νηξ χάρα, 
3 

ἀρ᾽ οἶσϑ᾽ ὃ τι Ζεὺς τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου χαχῶν, 

Ν. 1--.0: Α1165 Ηογῦβὸ υαπά 
5ΘΒ Ια ἢ ΠΠ1Ὸ ἢ 6, ἀἃ 5 π ἢ 5 6 ΡΥ ἃ- 
ἴο Ὁ" "νοϊγοΐοιη, πὶ βίοι Ρ6- 
γοὶΐϑ ἴῃ ἀΠ56Ρὴ ΘΠ ν ΘΡθ πα η- 
ἄρπθη Ομ οΚϑα] θη ννιθάορτ- 

ἀπ ἢ οὐχ 150 πΠ 5 6 
5. Οὔ πὰ ἃ Οἢ σι βθάδοβ!. θ4ΠῸΡ 
τες ΣΙ Θἀογ ο 16 τὰ ἀπ᾽ Οἰδίπου 

κά 2, τὰ σὰ χἀμὰ καχά 0, 
τῶν ἐχϑρῶν κακά 10. 

1.,,0. ρόίθθιθ ἰβιηθηθ, ἀπ ἃ]5 
ὉΠ ΟῚ βοηνσθαδον τη 6 1η6 πα αν ἢ 6 
Το ἀοπϑ ον πη, ἀἃ ἀ16 νομὶ Ν ἀἰ δ. 
ὉΠ ΔηΡΘΟΡθΊΘη μοι ἄθη ἀἴο] νυ ᾽6 10} 
τρο θη. “ ὈιΘ. ἐπ ηΐρο 16} 6 Πορὶ 
πη κάρα, νεῖ. 899. 915.0. Ὁ.Ψ 521, 
θῬοὶ Ποιμον φίλη χεφαλή; αὐτά- 
δελφον πιοιίνὶνῦ ἄθη Παυριβοάδη- 
Κοη, ἀὰ5 χοινόν, 4ἃ ἀϊδ χοινωγία 
χκαχῶν 15 δ᾽ ΘΙ ΟΠ 6 ΑἸ θ5ἰαιμημιιηρ; 6 1- 
ἀ6Ρ Θπίβρυϊηρι. ΠάΡραμ 66} 2 τὰ 
ἀπ Οἰδίπου κακά, 8 νῷν, 0 τὰ σὰ 
χἀμὰ κακά. Αποὶὶ θοὶ ἌΘΒΟΒ. δ6ρ. 
1091 ἄυπδδονι Δηϊ., ἄθη ῬοΙγηοΙΚο5 
δὰ βόδια! θη ΘΠΙΒΟΙΙΟΒβθπ: δεινὸν τὸ 
χοινὸν σπλάγχνον, οὗ πεφύκα- 
μεν, Μητρὸς ταλαίνης κἀπὸ ϑυστή- 
νου πατρός" Τοιγὰρ ϑέλουσ᾽ ἄχοντι 
χοινώνε ι χαχῶν ἱῬυχή, ϑανόντι 
ζῶσα συγγόνῳ φρενί. 

2 ἢ᾿ ὙΝ οἰβδὺ ἀπ οἷα [μοΙἄάθη 65 
ΟΘάϊριι5, ἀὰ5 πο} θιι5 νοη {πὶ ΠΘΓ, 

ΒΌΡΠΟΚΙ65 ἹΥ,, 

οἴη [,μο ἄθη, νυ  υοἱ σὰ ἴοι ζθι5 
ΔΠ ππΠ5 νΟ] που “ Ποπη τῶν ἀπ 
Οἰδίπουχαχῶν 15 ὈΡΔ ΘΠ γ ΟΡ ΊΒΟΝ 
(ζα 1091) δεοδαρι [ἄν τὰ Οἰδίπου 
κακά, ἐμπεφυχότα ἀπ ἐκείνου νῷν. 
Απιροπθ, 416 Μοπρ 6 [ΠΡ [1οἰ- 
ἄδθη ἰη5 Αἰιρο ἐπε ύρα, Ῥδριπηῦ πϊΐ 
ὅ τι (οὐ) Ζεὺς τελεῖ: ἱπάθπι 516}} 
ΑΡῸΓ. ΟῚ ΠΡ ποπθα Αὐΐροραηρ; 
Β] οι ἀ16 4. ὅ δυβροίι νι Μ ἀπ ὁ - 
ΓΑΙ ΌΡΚοΙς ἀρυβοιθοη δὐζάναηρ!ι, 
ξεύοπονν 516. 510} ποῖ ἄθη, οἷηρθ- 
ΒΟΒΟθηΘη Ὑγονίθπ. (Ζεὺς -- κακῶν) 
αἷν ὁποῖον οὐχὶ Ζεὺς τελεῖ. 
Ὀῖθ56. βἰθίβονπᾶθ Αμᾶρῃον 465 ὅ τί 
θοῦ 5108} απ 50 παι γ Θἢ 6}" ἀἀν, νυ 61} 
2 [ἂν ἀϊθ φογη αἴθ  ἀὴ ΕΡαρνν ΓΟ 
510}. πουαπάρἄηροπάα Νοραϊίου Κοίη 
Ἀδιμ Ὀ]160., νγΟ55}4}}} 5ῖ6. δ᾽ εἶ ἂἢ 
ὅποῖον ἰοἰιηϊ. [Ι͂π χἱηάθιν Ἰοἰάθη- 
50 ΠΟ Ρ Ἀθάθ τυῦράς ΘΟΡΒΟΚΙΘ8 
ὙΙΘΠΘἴομι βόδβοιζι. πάθῃ : ἀρ᾽ οἰσϑά 
πού τι τῶν καχῶν, ὅποῖον οὐ Ζεὺς 
τελεῖ; ---- (οι θ᾽ ὰπ ἀαροθθη ὅτε, 
50 ΘΥΒΟ ΠΟΙ ηἰ ἃ15 Πδιρὶρ δάδπκο: ΒΒ δ᾽ 
ἀὰ ρον φοννοράθη, ἐδ55 Ζθιιβ 
4116 πῦρ θη [Θ᾽ θη πο 0 σὰ πη- 
560 ὴ [6 ῦζοι θη οὐ 7“ ΑΡΟν νν6- 
ἄν Καηη πη. ἀϊ1656 ΕΡαρο ππ, πο 0 
Ἰᾶϑϑι. αἴθ βίαιε ἀθ5 βο ]ομ θη ὅσεοίον- 
οὖν οὐ τελεῖ (ἕκαστα τελεῖ) ἃπρο- 
ποι πιη6 ἰο μα! Ρὸ Εσαρο (ντο 0, Ἥ. 

δ) 
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ς - ΟΝ - » 3 - 

ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ; 
2 ᾿ ν 2). 3 ᾿ ἣν ΖΞ... Ὧν , 

οὐδὲν γὰρ οὐτ ἀλγεινὸν οὔτ ἄτης ἄτερ, 
᾿ 9: 3 μι Ν ΣΕ ΣΣΣ ας ΨΩ, 2) δ] κ - 2 

βοὺτ αἰσχρὸν οὔτ ἀτιμον δσϑ', ὁποῖον οὐ 
-“ὝἪ - ΕΒ) - 27 ΡΕῚ 

τῶν σῶν τὲ χαμῶν οὐχ ὁπωτπ ἐγὼ χαχῶν" 

1401]. χὰ Ο. (. 1138) ὅποῖον ζΖυ, 
ἀα ἀον" "δὶ ἄθὰ Δ] θρα πὰ" 5 6 1η- 
Ρνάᾶγὸ ἀρ νάσοι ἀδν" Ια ν [Ὁ ὴ ἴῃ 
ἀϊροοῖον ΕΤᾶρΘ οὐδὲ 861} ΑὙΊΒΙΟΙΘΙ 5 
510} αἰ ομ νἸοΉ. γΞΙ. ῬΙαϊὶ. Μομοχ. 
2448 μεμνημένη, ὡς (ἀδ 99). εὖ 
παϑόντες οἵαν χάριν (--- χαχὴν) 
ἀπέδοσαν. Απάοο. Μγϑι. ὅ, 29 λό- 
γους εἰστον, ὡς πρότερον ἑτέρων 
ἁμαρτόντων οἷα ἕχαστος ἔπαϑεν 
[ΞΞ τὰ ἔσχατα). 

ὃ. νῷν ἔτιζῶσαιν, ἀπ 5 Ἐ6]1- 
ἄδθπ, ἀϊθ 1} (νοῦ ϑίδιημη (685 
Οοαΐραβ. 4]161}} πὸ οἷν ἃ πὶ Π 6} θη 
οἰπά, ο Α. βἴθῖοι ἂἃπ ἀἄθη [ν1- 
50Π6 ἢ ὙδΡΙ δὶ δεν. Βνάἀον' ΟΡ ΠΠΘΙῚ, 
ν 8}. ὅ8. Π ο ΑΡΕΚΟΙ ταῖν νυῖρὰ ἀπο} 
νῷν οὐβοίψι. (θ16 οὔὸπ οὐννἅθηιθ 
ἃπᾶνο Α αΠαθϑαηρ ἰδὲ [α 50}, ἀὰ Α. 
πο! νου [μάθη γοάρθι, ννῆ 6 Αα- 
ἄγ ἢ ὸ5. ϑίαιημηθα, βοηἄθυη ν᾽ 6] 0} 6 
ΘΟ δη 516 απὰ [πποπο μοι γοθη. δοηϑὶ 
νυν ῦράθ πῖον βοιοη δα ἀϊο νοὴ Κυθοα 
γορἄριο δοιᾷπάπης ἀν 6] 6. μϊη- 
δον Ίθθθη, ΟΡ μα Α ΗΠ ΠΡῸΠ6 οὐδὲ 7 
Κοιμ). 
Δ ἀκ ἧς ἄτερ, νον πδη 

ἀτηρόν ἣν ἡναγίοίο, Κᾶμῃ ν ραν ἄαρο]ι 
ΕΡράηχαπρ νὸν οὐχ (οὔτε οὐχ ἅ. 
ἄτερ) ἴῃ ἀδϑ ἀὀροη! 6 }} πρὸν δη- 
ἄο!ε, πόθο [ν΄ 510} μὰ δ΄'ηπθ νοη 
»δὲ α οαἰαγεαΐο αἰ 60556)"18.. --οὐὐνὸ 
ὄρρ!ι. ἄλγους ἄτερ δοΒομ οθθη 
μα θη νυ ρα -- οὐδ ρὰν",, 465. ἔνδ- 
ψ ΘΙ ν ΟΠ ὴ {{π|161}5 Π] 0} σὰ Ροάθηκθη 
Βοίαβϑι ννογάθη : ἀὰ8 Ἰοϊἀοὶ {16 Βοηϑὶ 
ΠΟΙ ΠΝ ΘΠ (66 ΔΒΆΡΙΟΡ νοη οὔτε 80 
νγ πὶ νἱὸ ἀονΡ ἀοράδληκο ὑπ ἀθ}" 
Ῥαγα ΟΠ σις ἀον αἸΙοάον. ὙΥῚν νον- 
βίθμοη: οὔτε ἄτης(οὐδὲν)ἄτερ(ἐστίν), 
πὲδιίϊ πος ἐρίδίο ποο α07"1|Ώ7ὲ- 
ποδὶ αὐοϑ5ὲ (φιεΐ αι 4 1} ν 16 
5853 ἄτας οὐδὲν ἐλλείπει, νρ!. Ο. Ἡ. 
1284. 1490, 50 ἀἃ558 ἄτερ, δα] θο11- 
γίβο σίοις, νῖο οἷ χωρίς, ἕχάς, 

ἐχτός, δίχα, νόσφι, πόρρω α. ἃ." 
(ἀοιμοῖ ϑοα !Ποἢ. οΙάθη Ἀθη ἀθν 
χαχά, ἄδῃ βοὴ ΘΖ] ον θη ππᾶ 
ἄδθη 50 ἢ} 116} 6 πα, ἰδὲ οὐδέν : 
"εϊάθ τὑνοράθα. ἀσγοι 16 χυνοὶ Αὐ5- 
ἀνράοκο Ροζϑίομποι, ἄδρθη Ἰοίίοι 
δἰᾶνκον ἰδὲ; οὐδὲν ἄτης, πἴομ!δ, 
ἀὰβ πὰ" ἄθη Ναιηθη δοη Ἰαϑιθη- 
ἀδπ {Ππ}|}61}] παι; ἄτιμον, ἀ16 
ἴῃ Το] Ρὸ ΠΡΟ αμον αἰσχύνη Παῖ- 
ἴθ ἀτιμία. Δὸν ὅ ἄθῃηκθ πιὰπ 
ΠΟΘΙ ΠΙᾺ} οἶϑέν, 50 ἀδλ55 Α. νὶδ. 2 
(ὅ τι), ὃ (ὁποῖον), 50. ἴδ. οἴηθῃ 
ἀορροιίθα. Δα πΐη!, ν9]. ΑἹ. 
1199 ἢ ΤΡ Δοη. 1088 ἢ, )ὰ5 ΒΕ 06 
αν ἄπο ἀἴὸ ΑἸ ΟΡ αι οη ἀον Νεο- 
δ 0 Π6ὴ απ ἴῃ ἀλγεινόν, ἄτης 
ἄτερ, αἰσχρόν, ἄτιμον Βοβο ΠΕ, 
ν8]. ὅ0 ἢ 912 ἢ. (16 (οποία; 
ἄγης ἄτερ, ἄξζηλον, δυςτυχές 
ἰδὲ νου Ὁ }}}.) 

δ. οἱ ἀὰ5 ἀλγεινόν ἀπὰ ἀτηρόν 
αὐ ἄθη νου αθι ἀδΡ ΕἸλορπ, ννο- 
ἄσρο ἀϊοὸ ϑδοινν οί. οἰ ΟΠ ΟΡ 
ΡΗδρο ΟΡ] ΒΕ]: ΒΊηΡ 6Π,. 80 ἀδαϊοῖ 
ἀὰ5 αἰσχρόν ἶν, ἄτιμον Δ αἰ6 
αἴσχιστα ἕν ἀνθρώποις ἔργα 465 
Οοάϊραβ ἀπά ἄθη [Ππιορρᾶηρ ἀν ἀϊ6 
ΦΟΙ ΔΙ δα ἢ ΡῸ ἴῃ πα 
οΡζΖοιρίοα. Κιπάον νου οπάθη Ε]- 
ἴθ᾽, ἽΕΙ. 49 ἢ. 0. ἢ. 1284. στε- 
ναγμός. ἄτη, ϑάνατος, αἰσχύνη, 

χαχῶν Ὅσ᾽ ἐστὶ πάντων ὀνόματ᾽, 

οὐδὲν ἔστ᾽ ἀπόν. Ατποὶ ἀἰ6 ΤόοΠ- 
[6 Βα οη ΘΡΘη 50 Ομ ΡΖ ΠΟ 65 τη 
ΒΟ Πρ ΠΟΙ 65, ννθ Θά ριι5. 501})80, 
ΘΡΙΟΡΙ;, ἀὰ 516. νοῦ Δηΐδηρ ἃπ (0 
ἄτη απὰ ̓ ἄθηι αἶσχος νον ]Ὰ]16π 5ἰπά, 
νΈ]. 584 [. 0.» 1493. τ,0. Ὁ; 5832 
δύ᾽ ἄτα. (Νομια!μιοηά θῖο (888, 
δ 9». ὦ Τί μὲν ἃρ᾽ οὐ τῶν αἱ- 
σχίστων, τί δ᾽ οὐ τῶν ἀλγίστων 
πεπόνϑαμεν; ἣ»" 

θ, οὐ -- οὐκ ὄπωπα. Ὁ 16 
ὙΥΙΘἀον ΠΟΙ απ ἀον Νοραϊίοη (ν8]. 2 
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χαὶ νῦν τί τοῦτ αὖ φασι πανδήμῳ πόλει 
- 2 Ψ 

χήρυγμα ϑεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως; 
ἔχεις τι χεἰφήχουσας; ἤ σε λανϑάνει 
πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχϑρῶν χαχα; 

,ὔ 

ΙΣΜΗΝΗ. 
- ΄ ΣΡ 9 ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦϑος, ᾿Αντιγόνη, φίλων 

2, Ν ,ὕ Χ 2 - -:,ῳ 

οὐϑ᾽ ἡδὺς οὐτ᾽ ἀλγεινὸς ἵχετ᾽, ἐξ ὅτου 
- - ’ δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήϑημεν δύο, 

- , “ ’ μιᾷ ϑανόντων ἡμέρᾳ διπλῇ χερί" 
2 Χ Ν -““ κα΄] 5 ε ,ὔ Ν 

ἐπεὶ δὲ φροῦδος ἐστιν -«4ργείων στρατὸς 
ἐν νυχτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ᾽ ὑπέρτερον, 
9. 2 - - Φ.ΡΌΣ 2 , 

οὔτ᾽ εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ ἁτωμένη. 
ἀπά 5, 4 πηά δ) Πηάοι 516} βοηϑβὲ 
ΒᾶπΠρ ποῖ ζνν Ἰβομοπβᾶϊζοπ, οἹθίοῖ 
ΔΠάΘΡ ΠΗ, Πα 6 ἢ 110} 5Θ ἢ νν ἀο ΘΡὟΥ ὃν- 
θη, νϑ]. ΚυῦροΡ. αν. 61, Ψ1-:9. 
ΑΘ656}. Α5. 1645 ὃς οὐκ, ἐπειδὴ 
τῷδ᾽ ̓ ἐβούλευσας μόρον, Δρᾶσαι 
τόδ᾽ ἔργον οὐχ ἔτλης. ΤΡδοΙι. 1014. 
-- τῶν χαχῶν [ιδπρὶ ἃ} νοῇ 
ὁποῖον, νρϊ. σὰ 0. (. 855. 694. 
ἐπί ἴδον ΟΡ] ΘΑ: Ὁ. 

«δῖα! Ζι. ϑᾶρθη καὶ νῦν νέον 
αὖ χαχὸν ἐτύχϑη" φασὶ γὰρ. .... 
ΒοΡΡ θ ἢ! Α. νυ ϊθάθυ 416 ἸΘθ ἢ ΓΘ 6 
Ῥουπὶ ἀον Βγὰρο. -- πανδήμῳ 
πόλει, ον ΑΙ, ΤΈΣ 
ὨΘΡΒΟΠΑΙ  ἀον διδάιϊ (ν 6}. ΤΡ, 
ΑἹ. 844 πάνδημος στρατός), ἴ0]5- 
116 Οἢπ6 πη5 ΔυβΖαπθίμηθδῃ. 

8, Κνθοη ᾿ιοῖβϑϑί τηϊῦ Θ᾽ Π6 β'ονν 5- 
560 ἰνοηΐϊὸ ὅ στρατηγός, νοὶ} 
6 θεῖ ἀθν Βογι ἀλποῦ ἀθ5. Καμρ [Ὁ 5 
πδοἢ ἄθπι Το ἀδν Βνἀθν σαηᾷοιϑὲ 
815 ΚΡΙΘ 5ΓΠΡῸΡ Θἰπίγαῖ. 

10. πρὸς τοὺς φ. στείχοντα 
τῶν ἐ. (--- ἀπὸ τῶν ἐξ.) χαχά, 
55 5 6 Θἢ ἈΠ 5Ρ6 ΓΘ 6 η 5 οἷς 
[ΘΠ 5 ἘΠ ΒΡΟΡ ΘΙ ἀο 5 οἴ πὶ ἃ ὁ ἢ- 
ν0]165 (ν6]. 2. 6) "ουδηζίθιΐ 
(1856. Ρ!]. 194. ΕἸ. 874). Απιρο- 
Π605 η!Ρβίαης θοΖοίομ ποι ἄθη Βα. 
ἀον (οἱ φίλοι) 'ππὰ Καθοα (οἱ ἐχϑροῖ) 
ΑἸ ΘΟ η πἀπα ἀδιὶὶ Κρὰ ΠΠΡῸΡ. Τ,612- 
ἴον ΟῚ ΠΡ δῖ} ἄθπ χήρυγμα ἃ15 
ΘΡΚΙάγιου" Εδὶπὰ: [ϑμθπθ 06} [αϑϑί 

ἀϊ6 Ὑγονῖθ ἉΠπάοΡ5. ἃη, ἱπάθπὶ 516 
11-14 αι οἱ φίλοι, 15 Π΄. ἁυΐ τῶν 
ἐχϑρῶν ἀπίννον[οῦ, ννοΓ 61" 516 416 
ΒΘΙΆΡΤΟΙ οι: γορβίθην. Ζα ἀθιῃ 
ΠΤ Ν τοὺς φίλους 10 πὶ 
τῶν ἐχϑρῶν πὰ} ἃ]5. τῇ ΘΟ 566. 
ἀοροηβαίζ, νρ]. ζὰ 88. 0. (ἃ. 19. 

ΤΊ . ωὔϑὸς φίλων, Κυαπάε 
νοῦ 16 ΡΒ 8π (ὑβλογμαῦρι, πιο 
τῶν φίλων) ἴδ] 1ΠΡ, ὙΥ6Ὶ] 516 
ἄσσον ἀθπ Τοὰά ἀθν Βνάαθν. δ8]|16} 
φίλοι Ῥογααθὺ ἰδὲ. Ὑγ1Ὸ Δηΐ. ἄρῃ 
φίλοι ἀϊς ἐχϑροί δε δον ΡΒ 6 1116, 
50 ἰϑιθηθ 12 οὔτε -- οὔτε, δ θηϑ0 
11. --- θη ἀπαρᾶβίθη 2 ντειγόνη ἷπι 
[ἀπ!οπ Εα5586 φοϑίαιμοι. 416 ἃ} 6 
Τιαρθάϊο πὰ ἷπ πογηῖγι. Ρ»} 07.118. 

18. δυοῖν -- δύο, νϑῖ. δὅ. 
ΤΠ Ζα Ἀ1. 207. 0. ἘΠ ΘΟ. 
αἴ 656} Ζ 581} Π] 6 516 Ππ|ηΡ᾽ ν 16 ἴῃ ἄπ 
ἀδροηβαίζε 14 μιᾷ -- δεπλῇ (σι 
0. Β. 1) ἸΙΘρΡῚ Ἰγοπὶθ ἀθ5. θ1 6} Ὲ 
ΒΟ 6265. ΕΠ ΉΜΠ1ΟΙ ννᾶροη Εἰἴ6ο- 
ΚΙΟ5. ἀπά ΡοΪγποῖκοα δεπλοῖ ἀδελ- 
φοί: ἀὰ Α᾽ῸΓ οἶμον ἀπτ οἢ ἀϊ6 
Ηδη ἃ ἀδ65 ἃπάθυηῃ β Ἁ]]6ὴ ννᾶνΡ, 50 
νρὰ δικλῇ ἴῃ Ῥἰ Καπίοπι ἀοροιδδιΖ 
χὰ μιᾷ τὴῖῦ χερέ νορβθαυπάθη, ννῖθ 
ΒΕ]. 200 ϑάνατοι διϑύμαιν χεροῖν, 
ψΟη ΚΙγ πη ποβιΡὰ τι. ΔΑορΊβιποβ; Ριπά. 

Ργιι. 2, 9 χερὶ διϑύμᾳ νοὴ ΑΥΡΙΘΙΪ5 
ππα ΠονΊη 65, ἀἴὸ οι Παπά δηϊθρθη. 

ἘΣ Ύ ΕΙΣ Ζὺ 10: 11: 
10 ἔς, νυ οἰδ5 ἢ ἢ 5 νυν Οἰἴογ65 (ρ ἐλ 

ΟΕ; 

5.) 

πὸ υδσ νου 
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ῃδὴ χαλῶς, καὶ σ᾽ ἐχτὸς αὐλείων τουλῶν 

τοῦδ᾽ οὕνεχ᾽ ἐξέπεμπον, ὡς μόνη κλίύοις. 
ΙΣΜΗΝΗ. 

οὐτί δ᾽ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι χαλχαίνουσ᾽ ἕπος. 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ χασιγνήτω Κρέων 
τὸν μὲν προτίσας, τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει; 
Ἔτε λέ , « ὁδί Ν» γ Χ 

οχλέα μέν, ἢ δίχη, κατὰ χϑονὸς 

δ Ρ7) ἃ ἶ605 ἰαθθ550 ΠοΙΑΙ.), νν 55 
ποῖ νθάθι" σ᾽ ἀοΚΊ Οου, ποοῖι ππ- 
δ᾽ ἀοΚΠΊΟ οι". “" 

19. ἐξέπεμπον, [στ ἀϊ 6 ἢ 
ΒοΡἃι 5. ΔΟΙ" ἱπη6 Γ0 1" Βοννοραηρ, 
Καππ Αηΐ. δα} πῖοῃῖ χὰ προ ὴὶ Πδαρὶ- 
φν οΚ, ἰϑιθπθ Ζι" ΓΤ ΘΙ παἰπα ἃπ- 
ΖυϊογοΡη, Κοιμπιθη. ρὲ ἀθαϊοί 
516 81 οἶδα ἃ οἴνναβ πΐη, ἀὰς σὰ 
τπὰη 561, Του άθυ! 91 ᾿πάϊρθοι, 41 
ἀἴσοοῦ σὰν  ΘῚ πη 6 δὰ Ὀ15 δπά:- 
πὸ 12 ἴθ ἀπ πάθον! οι" γ ονϑαὶζ 
ΘΠΘΡΡΊ 50. ΠΟΡΟΡ 1. 

901; δὴ λοις, τί απ διςς "δ8- 
νν 55 ον ορδὺ ἀὰ οἴη Υουῖ 
ἀΒΡαΝΙ Ιη ἀπά 6 Ρ, ᾿να οϑὶ 
ἄροι" ᾿ρροπα οἰπθι νἹΟ ρθη ὅδο!ο, 
416 χὰ" ΜΙ αρ ἀνᾶηρι. Β6ὶ 
καλχαίνειν, νΥ6]0}Π|65. ἴθ ΑἸίθη 
ἄσροι τεταραγμένως φροντίζειν, 
ἐχ βάϑους μεριμνᾶν, ἔχ βυϑοῦ 
ταράσσειν (τι Ὁ. Ἐ. 485), χυχᾶν 
ΘΡΚΙάγοπ ἀπά τὴ} ἄθι Ποιηθν. βυσ- 
σοδομεύειν νο ΘΙ οἴοιθπ, ἀαν ἢ ἀη ἀἷθ 
θυ ππαπρ (ον ῬαΡΡ ΒΟ ΙΠ ΘΟ ΚΘ 
(χάλχη, ὃ κόχλος τῆς πορᾳύρας) 
ἃ5 66" ΜίΘΟΡ 5 16 [6 ΘθΘη. 50 νυν ΘΠ] 
ννῖθ ἂπ ἀϊὸ Εἄνθαπρ᾽ τ ΡαΡΡαν ρ6- 
ἄδομι ννοράθη. Ἐς 80 θ]055. οἴη ρ6- 
μα ζοον Αὐδάνποκ [ἂν ἀὰ5 ΠοιποΙ. 
πορφύρειν (πολλὰ δέ μοι χρα- 
δίη πόρφυρε κιόντι, 0. δα Π5 
ἄσπετα πορφύρεσχε χατὰ φρένα 

. ἃ.), πιε αᾳ που} απ τηϊ0, 
ρ πεν μενὸ υοίΐυ θ᾽» 6 Ο147" 47"14 71 
ἐγ εέῖϊα ἡ Ρόδον {ἰραξ 3 
Γαοῦοὶ, 6, 34; 

21. τάφου πᾶπρι νου ἀτιμάσας 

8}, 85. Ζὰ Ὁ. (. 49, ἃ τὸν μὲν 
προτίσας (ἀξιώσας πρὸ Πολυ- 
νείκους) πιι" οι ΠΟΡιπρ 465 ἀδροη- 
5 [265 ἢ Π}}61" ἐδ δ δην 415 ἃ 556 0- 
4} τον μΠδδ, Νοθθηβᾶι 5111, τεὸς 
ὅςπερ, ᾿τεοχλέα προὔτισε, ἸΤολ. 
ἀτιμάζει, ν 8]. χὰ Ὁ. (ὁ, 2382 ἢ( θη 
Απϊ. ἰδ 7ἃ Ἰϑα ρ Ποῖ, νόθοι ἀοι" ἀδπὶ 
Ρο!]. ζαρδάαοιίθα πῃ νι ΘΙηρ ὃν. 
20. ἡ Ἡ τεοκλέα (ὦ ὦ} 

μὲν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκῃ 
Χρησϑεὶς δὲν δῶν καῖ νόμῳ 
κατὰ χϑονὸς᾽ Ἔκρυψε.. ἐπ 1ϑ. 
ον} οἴοΡι. Μδη νορρίπάοι θηΐννο- 
ἀον χρησϑεὶς (αὐτῷ) σὺν δίκῃ, ,,1π- 
ἄθιν δ" πὶ ΕΠ ΘΟΚΙ 5. ν ρα. πΔ0} 
δογθο οι ἤΘΟΙ πὰ Β το] ““, Οἀ6 
σὺν δίκῃ ὅδ. ἔκρυψε, χρησϑεὶς αὐτῇ, 
Π86]Ι Απδ]οσὶο ἀον ΒΘ οΓΠ6 ἴῃ σὺν 
τεύχεσι ϑωρηχϑέντες, σὺν γήραι 

βαρύς, υνϑίδιι ζῶ Ὅν... 17} δ ἢ 
δικαία 5020 ππᾶπ ἀπγο! ἐπ 5 0 
ἐπι 5)86 απ ἅμπη]. χὰ 502; Θπά] 10 ἢ 
δ᾽ α}}} πδη χρησϑείς ἴπι δ΄ἴπηθ 
ψνθη χρησάμενος ἀσγοῖ μγησϑῆναι 
ποῦ θη μνήσασϑαι, μεμφϑῆναι, πει- 
ραϑῆναι, λογισϑῆναι, διαλεχϑῆ- 
ναι, δυνηϑῆναι τ. ἃ. ΘοαΡΘΟ ΡΕρι. 
[Ιηνν Ἰϑόμθη Καμπ Απι. ἀδ5. νον [α}}- 
Τ6η βόροη  θοκΙο5, νυ Ιο 65. 18 ἴῃ 
16 η Αιρθη ΘΡΘη ννοῖ μον πιο 5. ἃ]5 
Βοιηοίηθ, θάθιι Τοάϊοη. μα] ἀρ 6 
ΡΠΊΟΒΕ βοῖη Κοιηΐθ, πἴοι 50. 8Π61- 
Κοηποηά πον οροθ  η, ἀὰ ἐϊ6 Εἰη!- 
γὐδίπηρ θοῦ. ἀὰ5. ἄθιι Ρο]. δηρο- 
50ΠΠη6η6 {ΠηΡΘΟΪ ν᾽ 6] μλ 6 11" 16 σᾶ η 26 
566 1]6. οὐ. 1)ᾶχὰ Κοιμη!, 4858, 
ἀθροβθιθη νοὴ (61 ΞΡ ΤΡ ΔΟΙΠ ΠΟΙ Θα Πᾶι- 
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ἔχρυψνε, τοῖς ἔνερϑεν ἔντιμον νεχροῖς" 
τὸν δ᾽ ἀϑλίως ϑανόντα Πολυνείχοις νέχυν 
ἀστοῖσί φασιν ἐχχεχηρῦχϑαι τὸ μὴ 
τάφῳ χαλύψαι μηδὲ χωχῦσαί τινα, 
ἐᾶν δ᾽ ἄχλαυτον ἄταφον, οἰωνοῖς γλυχὺν 
ϑησαυρὸν εἰςορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς. 
φοιαῖτά φασι τὸν ἀγαϑὸν Κρέοντά σοι -- 

τ ὡς λέγουσι, 1) 9 18 65 11} 

ἔκρυψεν 4]16 1} γόγ οἰ πάθη οὐον τηϊ! 
σὺν δίχῃ διὲκ. ἕχρυψεν ἀπὰ ἀ16565 
αἷς {ἸῚ16}} ἀ65 ΨΌΙΚ5, ννορᾶπ οἶπθι" 
Απΐ. βὰν πἴο  ΠΙΘρθα Κοπηΐθ, [ἃ5- 
56ῃ, ἀπϑεδιι μα ἌΝ πη ἃϊ5 900 [. 
(ν8}. χὰ 191 1.) δΡ6}}}, 4855 Αηϊ. 
ἘΠ ΘΟΚΙΟ 5. ῬΠΙΟΒ  Θ 55. τ] 6 ϑιαιοι 
μαΐϊϊθ. ΒΌΪΡΙΙΟΝ Καπη Υ. 24 ἃιυ0} 
ὨΪΟΝῚ ὁ 582 ΡΒ ΡΟ Θη νοράθη, ἀἃ 
ὡς λέγουσι εἰδμ γοι ΒΡ}. βόβοινίο- 
Ρὲπ 86ῖη, ὅποι χατὰ γϑονός Πΐον 
ΘΟ νυ ΟΡ ΟΝ [ἢ] θη Καπη, ἰγοῖζ 285. 
δοάθν Αμβι055 νυ ρα ΘΟΒΟΡΘα πη4 ἀἃ5 
ΗΘ ΟΡΊΒο 6. θυ  ἅ] π155 Ὧ465. ορβίθη 
δαϊζρ!  θ5. ΠΟΡΘΘΒΙΘΙΠ., νγθμη ΝΡ 
ἀὰ5 πὴ Τοχὺ ἀθθοθηθ. 415. ὈΡΒρΡΓηρ- 
116 ἀπποθ θη. θ16 [πἰοΡῬΡο]αιῖοη 
γῦν. 0 }} νοὴ οἴπθηὶ [,656} Π6Ρ, 
ΔΘ 510} ΘΡΪΏΠΟΡΙΟ, (855 ἴῃ Εἰ}. 
Ῥῃόη. 780 ἢ 1066 ΕἼθΟΚΙ65. ἄθι 
Κνθοῦ ἁποῦ, Ρο]. πῖον Ζζὰ Π)86- 
ογά ρθη. ΕἼ 560}}}16} οὗννὰ χρησϑεὶς 
δίκαια, ἃ. 'ν. παραγγελϑείς, ἃπ ἄθη 
Ἠὰπά, πάθην δ 510} ἄδομιθ, Εἰ. 
μὰ) 6 Τὰν 510} 5610 5} Βοβιαιίαην υ"6- 
ΓὉ]6η. )ὰ ἴὉΡηοΡ 27. 81 ἀὰ5 νοιὴ 
ΡΟ]. ἀδβαρίο ἀρ οι φασίν 415 ἴγϑιι- 
ἀὁ ΜΙ ΘΙ αηρ ἀρ 5161} ρα, ἀ]})6υ"- 
ὑλα ἀ6Ρ. [π οΡΡοΪα ον ἀ5561}6 δι 
ἀὰβ. νοὴ "1. ΒονΙ Ομ οο πη [118 
ἀάηπ ἀὰ5 ἄθγο} σὺν οἴχῃ οὗν διει- 
χαίως 5] ο551016 ΤΠ ΎΤΣ ἢ δίχη 
(Οἀγ85. 4, 69]. 14, ὅ9. 24, 255) 
ἄυχ οι δικαίᾳ χαὶ νόμῳ πᾶο! ἄθη 
ῬΡΟΒαἰβο αΥ ὁπ ἀπηρὸη χρῆσϑαι τῇ 
δίχῃ καὶ τῷ νόμῳ α. ἃ. τυμι Τυῖ- 
1 ΘΊΟΡ 08. 

25. ἔντιμον, 80 ἀδ85 ΘΓ πη 
ἄθα πίονη ἐναρέϑμιος ἰπὺ, ν6}]. ἄθη 
ϑομαίθη ἀθ5 ῬαίγοκΙο5 1]. 25, Τὶ 

ϑάπτε μὲ ὅττι τάχιστα" πύλας 
᾿Α{δαο περήσω Π 

20. τὸν ϑαν. νέκυν, νθ]. 401. 
δ15 ππᾶᾷ 416 Πομιουβοιθη ψέχυες 
χατατεϑνηῶτες. 

29. ὨΪ6 ϑιο]υηρ ἄταφον 
ἄχλαυτον ἴπι ἴμαπ. ΔΑ, Ὑγ ΙοΠ6 
ἄδθη (58 χαλύναι --- κωχῦσαι 
Δα Πο}, ἰδὲ ρόρθη ἄθη [οβίθη αο- 
θράτοι, νρ]. ΙΪ. 22, ὅὃ80 χεῖται πὰρ 
νήεσσι νέχυς ἄχλαυτος ἄϑα- 
πτος. 0.  Ν μ ὐχ λύταις 
τον ἄϑαπτον --. καταλείπειν. 
Επν. Ηρκ. 80. -- Ζὰ οἰωνοῖς 
ν]. 20ὅ ᾿ 

90. εἰφςορῶσι, γον τᾶη 
εἰσορμ σι νΘΡπα ποὺ παῦ, πὰ] 
ἄθη βιορίβ θη ΒΙΙῸΚ ἀθν Βαυννῦρεὶ, 
γν ΘΙ 6. ἀἴθ6 [6] 6. βομαΡ ΠΟ Κοπά 
νυ τοΡρη ἀπὰ ἢν Αὐρθ δῖ 516 Ποῖ- 
ἴθη ἀθν" π8ὲ 8ἃηὶ ΕΓ ἃ556 Ζυ- 
ΒΟΚΟΙΡὶ, ἃ. ἢ. 510} χὶὰ Ἰθ6η ἃπ 
ἄθὶ οι δι56. 

91 ἢ. τὸν ἀγαϑόν (ΡΙη]. 813) 
ΡΟ Ἶβοῖ, ἀ6Ρ' ππ5. ὈΙ5ΠΘΡ [ἀὸ.. ἀθὴ 
Θάδ!η ΚΡθοη “5410. ΑπΠροη [ρὲ χὰ- 
ΟΡδ Τα ]ρ ἄθη ἀαί. οἰδιέρφι οὶ; ἀῦὸ Ὁ 
500] 516 σοί βαβαρ, νυ]ρὰ 516 ἀγἂπ 
ΘΟ Δ ἢη!, ἀ855 ΔΌ0ἢ ἵν 5610. (6. 
ΒΘΙ6 ἢ} ρο] 6. Πάν κἀμοί, ΠῚ 
516 πϊΐ θ᾽ 8 ἀ6}Ἰη Νδοβιάνιιοκο Β1η- 
Ζυδοιζὶ λέγω γὰρ κἀμέ, νν 0}}- 
δροιΡκῦ, δύ ἢ ΑΙ ΠΡ, αΪ6 
6." 5ΟΒΊ] Ομ Κοπηθη 5516. ΚΙᾶπρϑ 
τη5 λέγω γὰρ χἀμοί πα ὔν! ΠΟ οι, 
Ιο ΠΠΘΡοα ἀϊὸ ΑἸΐθη Υογίο, ἀϊθ 5ἷ6 
ΠῸ1 8415 5010Π|6 (γιαίογταϊ16)"} ἃα- 
ΓᾺΡ ἢ, ἄοοι ἀθι διγαοίαν δηΖα- 
Ράββοθη, νἷὸ ὅταν Γάϊον γράφῃ 
τις, αμαἰϊίο ἰδ» οπ 6, ννθπη ἢδ1- 
ΠΟΙ ἄθη Ναιμθη ἃ αἰ 5 Ῥο ροῖθὲ ᾿ι:- 

2 

90 
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Ὕ ᾿ , Ν 2 ’, ’ 2 . ν 

χαμοι, λέγω γὰρ χἀμέ, χηρύξαντ᾽ ἔχειν, 
χαὶ δεῦρο νεῖσϑαι ταῦτα τοῖσιν εἰδόσιν 
σαφῆ προχηρύξοντα, χαὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγειν 

) ς ὃ δὰ 
ϑδ οὐχ ὡς παρ᾿ οὐδέν, ἀλλ᾽ ὃς ἂν τούτων τι ὁρᾷ, 

φόνον τιροχεῖσϑαι δημόλευστον ἐν πόλει. 
᾿ γ “ Ν 

οὕτως ἔχει σοι ταῦτα, χαὶ δείξεις τάχα, 
ΡΥ δ Ν ,ὔ Ὁ -" , 

δύν ξὐγενὴς ττέφυχας δειτ ἑσϑλῶν χαχῆ. 

ΙΣΜΗΝΗ, 
’ ) 5 - υ προ ,ὔ ἈΕΥΣΆ 

τι δ, ὦ ταλαῖφρον, εἰ τὰἀδ᾽ ἐν τούτοις, ἐγὼ 
’ 7. ὮΝ ΞΔ, ,ὔ , , 

40 λύουσ᾽ ἂν ἢ ᾿φάπτουσα προςϑείμην πλέον; 
ΑΝΊΤῚΊΓΟΝΗ. 

εἰ ξυμπονήσεις χαὶ ξυνεργάσει σχόπει. 

5... Μ|ιὶ Βιι ον Κοὶῦ ᾿ 6}. Απὶ. 510} 
τα ᾿ἰβιηθηθ σαπζ θΘΘΟΠ 65. ΠΟΙΨΟΙ, 
νυ ἅπροπὰ ἄοοῖ ἀθ ΒοΙΘἢ] ΚΡΘΟΠΒ 
θά γι Δη ἢ ρᾳ]}, νρ]. 7. 

99. 16 ΠάδβοιΡν. ἀπιηθιΓΊ οι τοῖς 
μὴ εἰδόσιν, νν655}}8}}} πιᾶη τοῖσι 
μὴ εἰδόσιν ΒΘ 50! 16 θη. αὶ. ΑἸ]οα 
ἀἃ5 χή θυγμα νὰν ψνϑάον ἀ6᾽ Απϊ. 
(4885 ἐμφανῆ γὰρ ἢν) ποῖ ἄθη 
(τοίου. ἀθ5. ΟἸἸΟΡ5. πηροκαηπί, 8. 
ἷΖιὰ 220. θάΠΟΡ ᾿ἃ}} 6 16} τοῖσιν 
εἰδόσιν ΘοΒΟο οα, ννοάαχοι οἷπ 
ΡΟ Ιθοι ον" ἀοροηβαιζ νυ] 6 χη- 
ρύξαντ᾽ ἔχειν ἀπὰ σαφῆ προχηρύ- 
ἕξοντα (ν5]. 461) φηιβίθιθ, 40 πὶ 65 
γῸ}" ΔΠ16" 610, ἀἴθ ὁ5. ἄοο! ᾿ἅπρϑι 
ὙνΟΙ55, ΤΘΟΙΌ νϑρηο ΠΟ Καχ ἃ χιὶ 

ἐππη.“ ὕ)᾽θεν ἀϊ6 Ὑνεπάπηρ νρ]. 
Ζι. Ὁ, (Οὐ, .1539..11, 10, 250. εἰδόσι 
γάρ τοι ταῦτα μετ᾽ ᾿ἡργείοις ἀγο- 
ρεύεις. 28, 1571. Εν. Ποκ. θ04 
οὐ χαινὸν εἶπας, εἰδόσιν δ᾽ ὠνεί- 
δισας. 

8. τούτων, 
ἢ -κωχῦσαι 28. 

30. προχεῖσϑαι, 1047]. 
φόνον δημόλευστον, νἷο δῦ 
254 λιϑόλευστος Ἄρης; νξ]. ο"θη- 
445. ἀθον ἀϊὸ διγα ο (6. β εϊμόφαῦν 
πη σαν θυ. 28ὅ;.-.-- ἐν πόλει, 
γῸΡ ΑΠΙῸΡ Αὐροπ, οἰ ρη 10}. 

38. ἅ..}., εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυχας 

τάφῳ καλύψαι 

ἐσθλῶν εἴτε ἐσϑλὼῶν πέφ. καχή» 
80} ἀν ΕΌΡΠΙ6] εὐγενὴς κἀξ εὖ- 

2 

γενῶν, καχὸς χὰχ κακῶν α. ἃ. 

89 ἢ ων. τέ πλέον σρος- 
ϑείμην ἄν, ,λνοΙοιθα ν οΡΆμ6 1} 
Κῦπηϊθ ἰο]ν πη Ζα ! ρθη“, νρ}]. 208. 
εἰ τάδ᾽ ἐν τούτοις, ,«,θηπ 
ἀϊοβο προ ἴῃ ἀδν ϑἂρο 51 πα", νβ]. 
0.Η.893,λύουσα ἢ φάπτουσα, 
ο»ἰϑοπα οἄοιν" ἀροπὰ (Καϊρίθηά)" "Ὁ 
ΤλιΡο}ν ἀἰοθο ΒρΡΊοιννν ὄρ 1οΠ 6 ν ΘΡ  η- 
ἄἀπηρ ἀνίοκι ἰϑαιθπθ ΠπΡ6 ρἄμπ! 
ἘΔΙΠ]οϑῖρ ΚΟ 5. “ύειν απὰ ἅπτειν 
βΟχοῖομποη,, γνολ] νοὶ ον οη δηΐ- 
οι, (ἀὀροηβᾶϊζο, υΘἴπ6ὴ Κποίθη 
50! ΖΘ αης Ἰόβϑη “", νν 16 χάϑαμμα, 

χάϑαπτα, ἅμμα λῦσαι, νϑ]. δὰ ΔΙ. 

1911 ἀπά. απο 1112. Απ βοοιρπθ- 
ἴθπ ὅ΄.ΘΠΠ6ὰ ρΟΡΡ πο 6 πη ἀ68161- 
ὁμοη (ὐροηβᾶϊχο χὰ [πα νι π|8}151- 
ΤᾺ; 4ΠΠ ΘΙ ΟἾ ΠΟ ΒορΡΙο, ννἷὸ βοηϑι 
. δ. οὔτε πάσχων οὔτε δρῶν »»π- 
τον ΚΟΙΠΟΡΙΟΙ {πη|5ι πάθη“, τί δρῶν 
ἢ τί φωνῶν ,, 7 ἡ ]οιο ἱρροπά 

ἀρηκυανρο ΝΥ οἶδα  ,. χὰ 0. ἣ. 2. 
ΠΟ, νὰ5. Καπη ἴον {{π|π οὐοι [ἃ5- 
56 πη “", α. ἢ). ΔΓ νοι. ΝΥ εἶβὸ ἀβ}6.- 
μᾶιριῦ ΝΕ]. 1095. Κοίποθνν ορ5 ΠΟΡῚ 
ἀανῖη ΠΙπἀοαϊιηρ απ οὐνν ἃ ἐμὰ 065 
Ἠαπάδηϊοροι. οὐον ροὕμιρο νοι - 
Τρ "οὶ Κυθοη: ἂἃπ Κοίῃϑ γῸ0η )61- 
ἄθῃ ἄθηκι [ϑμιθπο. 
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ΙΣΜΗΝΗ. 

ποῖόν τι χινδύνευμα; ποῖ γνώμης ποτ᾽ εἶ; 
! ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

εἰ τὸν γεχρὸν ξὺν τῇδε χουφιεῖς χερί. 

ἸΣΜΉΝΗ. 

ἢ γὰρ νοεῖς ϑάπτειν σφ᾽, ἀπόρρητον πόλει; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

τὸν γοῦν ἐμὸν χαὶ τὸν σὸν, ἢν σὺ μὴ ϑέλῃς, 
ἀδελφόν" οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

(ὦ σχετλία, Κρέοντος ἀντειρηκότος; 

ΑΝΤῚΤΓΟΝΗ. 
} 7} 2 Ἀ .'. φίῳ - γ - ΕῚ 7 ᾽ὔ 

ἀλλ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ᾽ εἴργειν μέτα. 

ΙΣΜΗΝΗ. 
57 

θΗμ0ι Ε φρόνησον, ὠ κασιγνήτη, στατὴρ 

ὡς νῷν ἀπεχϑὴς δὺυ ςχλεής τ ἀπώλετο, 

42. ποῖ γνώμης ποτ᾽ εἶ,ννο 
15ὺ ἀπ πὰ ἰἱΐ ἀδίπθη ἀε- 
ἀδηκοη ἰὴ ποῖ (βου μ] 16} 
ἅπ5. ἄθη μη θν ραίθη Θαθ θη σοῦ) 
15ὲ ΔΟΙΙ ποῖ φρενῶν ἔλθω, ποῖ 
γνώμης πέσω α. ἀ6]. ΡΡᾶρπδπι δὸ- 
50 χῦ} Ὑ8]: ῬΠ]. 1211 αὐά  Ζὰ Ὅ. 
( 98; - 

48. 80 Ζᾶγ} 415 τη ϑ !10}} βαρὺ Ἀηϊ. 
χουφιεῖς, βαστάσεις, ἱπάθιη 65 
Ἰνοὶ ἄθιη περιστέλλειν ἀ65 Γ,Θ] ΟΠ ΠΔ1Ὶ5 
φαπἄομιδ ἀὰ οἴη Επηρον"Ἰοζοη. ἃη- 
Καὶ, πὰ ἴθ σὰ ννάϑομοπ τὰ ἃη- 

ΖΚ! οι ἄρα, νρ]. Αἰ. 1411. θοῦ Πορὶ 
00} Βοζίθιιηρ ἀπ ἀἴ6 ἄθμι Τοάϊδη 
ἀαάπρο! σονν ἄμνιο ΕΡ ΘΙ Ομ ΡΠρ᾽ 561- 
ΠΟ [66 ἀαγίη, νρ]. σι 25. --- ξὺν 
6 8 ΞΟ ἰὰν Ὑ ΟΝ τἀ 
11}, ὙὙ6Ὶ μοὶ ἄρα Απίαββθη ἀ16 
Ἠδπάο {ΠπᾶπΠ1Ὸ βθίη πιΐΐβϑοη, ν6]. 14. 
0. ἢ. 811. Ὀῖ᾽Ά6 Τγοππαπρ 465 ξὺν 
τῇδε (πὰ τὺ πὶ 11} νοὶ χερί (ἀπ 0} 
απ ἀπ] 6 6), ν8]. Αἱ. 1047 
τὸν νεχρὸν γεροῖν “συγκομίζειν, 
νυ ρα ἀππα ΠΡ} 10}}. 

4ἀῦ. Δπτ. ὙΥ1}} νυ θη! ρϑίθης {ἢ 6 ἢ 
απά, [Ὰ}}5. ἀδηη ἴϑαῖθηθ πο ! νν 6, 

ΖΌΡΊ οΝ ἀρ οη Βυπάθν Ὀδδίαϊ θη 
πη δοιη1ν ἀπο} ἰϑιιθηθ5 δον Θβίθυ- 
φῬΠΠομίθα. οΡ Π]θη. 

4θ. Δίδυμος. φησίν, ὑπὸ τῶν 
ὑπομνηματιστῶν τὸν στίχον νε- 
νοϑεῦσϑαι ὅο.01. ὙΠΟ ΘΟ νοβθη 
ἄν νου] ζίθη ΘΟ ποιλγ 16. Π)ὰ 461" 
γεῦ5 ἀθνίθοηβ [Δ 46 1105 ἰδὲ, 18 ἀδελ- 
φόν πιϊι βευδημαν πὶ ΝοΟπάνιο Κα ρ6- 
Βοιζί δομρίηῦ, 50. θ]6οθ} ἀθν γοι- 
ἄδομυ δαῖ ὁέδιι θοραΐθη. Μὶϊ οὐ 
ὰρ δὴ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι 

(Αἴ. 1261) θοΡα 510}. Απί, ἃ ἀδ5 
0016} ἀθὸ5 Τοάϊθη, ἃῃ. ἤδη. 516 
πΙ οι  ἃ15 γοργό υῖπη θυ π ἀθη νγθ1- 
ἄθη τηῦρ6. 

41. ἴβϑιιθπθ, οὔβία αὶ. ἀθον ἄδν 
ΟΠ οϑίον Καμπημοῖς, Κοιμπι ποοὶι- 
τὰ 5 ἀπ ἄρῃ (ἀοάδηκοη νου 44 ζχυ- 
γῦοκ. 

48. τῶν ἐμῶν, νοῦ τὰ ἐμά, 
ΠΥ πῶν ΟΝ ΠΟ ροπάδῃ 6 11}1- 
θη ΡΙΓΠΙοΝτΘη. 

Βὺ ἢ 
ἄονΡ ΜΘηβοβοη ἀπά ἀμοὶ Ρονιίδη, 
γ8}. Ὁ. (. 806, ᾿πάρδιμ 6" ἴπ ΕΌ]Ρ 
ἀονΡ ἀσγο! δοὶπο οἴρπθη ΝΟΙΙΟΙ- 

4λὅ 

ὅ0 

ΘΟ οἀ. οἴπρ πῖον, οἷα ἄγθαοὶ. 
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Ν ἂν ’ ΡῚ 5 , - 

σιρὸς αὐτοφώρων ἀμτιλαχημάτων διπλᾶς 
. 2 - 

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί" 
ἔπξιτα μήτηρ χαὶ γυνή, διπλοῦν ἔτος, 
χλεχταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον" 

δῦ τρίτον δ᾽ ἀδελφὼ δύο μίαν καϑ᾽ ἡμέραν 
αὐτοχτονοῦντε τὼ ταλαιτπτώρω μόρον 

Ν , 7 Φ.» 3 2 , - 

χοινὸν χατειργάσανϑ' ὑπ ἀλλήλων χεροῖν. 
- Ψ ᾽ ’ Χ Ν ,ὕὔ , 

γῦν δ᾽ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σχόζιει 
Ό ’ ᾿] γ ’ ᾿] ᾽ 7 , 

ὅσῳ χάχιστε θλούμεϑ', δι νόμου βίᾳ 

θ0τψῆφον τυράννων ἢ χράτη τταρέξιμιεν. 
γ 7 Ύ - ᾿ -- ,ὔ νυ ὃ." κ4ἰἢ 

ἀλλ᾽ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μέν, γυναῖχ ὅτι 
ς 2 ᾿] ᾿ 

ἔφυμεν, ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα" 

ΒΟΒΌαΠΡ6Ι ἂη5 [ἴθ σοζόρπδι (αὐτό- 
φωρα) Νοιβθπηβ θη. 510} θ]θπάοιο. 
196" σον μη] Π] η ΠΙΟ τα ηρ᾽ σιν 6} 
Ἰᾶδοι: ΘΌΡΠ. πο ἄθη Τὰ 111 ἀθν" 
ψογβδυϊ θη ἀοΡ Ααροη Ζιβᾶπι- 
θη ]]16η, 6 Πγυρὶη. Βὰ}. 242 
»»Θϑοίίριδ ἴρδθ 56. οσοϊαϊέ αὐϊαίίς 
οοιἶ.". γῈΙ. Ζι 1θ8. -- θ16 Ἁ}- 
᾿πτορδιῖοι αὐτοφ. ἀμπλ.--- ἀρ ά- 
ξας αὐτὸς αὐτουργῷ χ. (υπίοη 
977), νιὶο ὅ. 

ῦ8. διπλοῦν ἔπος, οἷπθ ἄορ- 
Ρ6Ιιὸ Βοποηπαηρ [ὑ Εἰπ6 ῬΘΡΒ0Η, 
νρ}]. Ο. Ἡ. 458 1.25. ἨονΔΟΙ ΠΝ 
ΑἸΠΘρ. Ποπι. 21 Ἥρα διπλοῦν ὄνο- 
μα, φύσεως καὶ συμβιώσεως. --- 
Μοικνυνῦνρ αἰ, ἀ4885 ἰβιιθηθ ἄϊθ [ο- 
Καβίθ πίον ἴῃ προ Ὑ ΡΠ 1556 
Ζὰι {1 56 1081, βοηάθιπ Ζὰ Οθαΐρι8 
ΒΘ Ζοίο ποι: ὙΥΪΡ ΘΡνἀΡΊΘη ἔπειτα 
μήτηρ ἡμετέρα, ἡ ἥ αὐτὴ μήτηρ τε 
χαὶ γυνὴ τῷ πατρί. ΑΠΟΙΡ ἀδ5 
(γαιθημαῦιο 465 50 πο ν Π]6ὴ {{π- 
᾿οΡρΠρΡ 5. 50}} δ ἄγκοῦ θϑιοην ννον- 
ἤμη, 
δ4.λωβᾶται,ἐ πά οὶ 50 πΡ ἴ- 

ΜΠ ΟΝ ᾽ν], Ὁ. Ε. 1204 {ἢ 
ὅθ. συ 0.1... καϑ' ἡ μ.; νΕ]. 14. 
51. 16 Βύομον ἐπ᾽ ἀλλήλοιν 

χεροῖν. πη πιίϊ58ι6 χεροῖν, ἃ ἃ 1 ἢ 
θεν αἴποῖο Ηδπἀ, ν᾿] οΡη δι - 
ΤῸ νοι ἀθπι ρ] οἰ] αυ πάθη ἀλλή- 
λοιν ΙΟ55. ΓΊ556η ννογάσοη. ποι νυρά 

μόρον κατεργάζεσϑαι ἐπί τινι 
πἰοἢ} ἀπιρο}} τείνειν βέλος ἐπί τινι, 
μήδεσϑαί τι ἐπί τινε ἀπᾷ ἅπη] οι 6 
Ὑγδηάιηροη, νον η αἴθ Ὀονναβδίθ 
ΑἸ ΒΘΊΟΙ ἀὰ Ὁ οἷη 216] Π6ρ΄, ροβολ χι. 
[ον [Ὁ] 56. πηρονῖαϑ: ν8]. ΤΊ ΘΡαΙά. 
ΟγΙΣ . ἢν ϑοδοϊ ἐν ΠΡ. ννὸ 
Θο4. ἀθπ δόμποιη. ΠαοΙν χερσὶν 
ὕπ᾽ ἀλλήλων χκαταβήμεναι ᾽Δ[ἕ- 
δὸς εἴσω. 680}. ὅθι. 991 ἐτελεύ- 
τασὰν ὑπ᾽ ἀλλαλοφόνοις χερσίν. 
820 βασιλέοιν ὁμοσπόροιν Πέπω- 
κεν αἷμα γαῖ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλων φόνῳ. 

8. 81. δ 

δ9..χιαχιστα, ἵν 960:..Ξ 70: 
μου βίᾳ, νβῖ. 19. τὰ Ὁ. (ὦ. 864, 
βιαζόμεναι τὸν νόμον (003), Ἰορὶ 
ἃ ἀὰ5 (ἀοϑοιψνν ἀγἼρ5 6. ἴῃ ΑΠΠΡΌΠΘ5 
γον αθ θη βἰάρκρη Τοη, 4ἃ 516 ὦ "ἢ 6 τ- 
Ι6 6} ἀὰ5 ἀοϑθοῖ ἀβουβοινοῖθοι, νρ]. 
448 [ἢ΄ 

00. ψῆφος ἢ κράτη, ΡΤ ΟἿ 
(Β 6 [6}}}) οὐδ ἀϊο Βεὶ Εἰρχννπραπρ 
ἀθ5 (ἀθοῦβὰπ5 δηρονναπάϊίο ΟΡ - 
ἢ Δ 0, τ Βοσαρ δ ἀ16 Ροϊάθη 
Δ15 ἸΒΡΘΠῚ (ἀθβο 6}; πὰ ΠΡΟ πη- 
᾿ογροορΡάποίθη δι6Π]Π πηρ ΠΟΡσ ΘΙ] οἰ μοῖθα 
ανύπαάο ἴῃ ΒοΙροπάθη. (ΠΟ Καπῃ 
Ιβϑιθηθ 800} ΠΟΙ ΠΘ ἢ, ΠΟΠΠ6 ἄπ 65 
ψῆφος οὐον χράτη, δ 562: ἃ 5- 
βῖρο νογογἀπαπρ οὐ ἀοΡοῖ 
ἀθ5 Μ δον "6 1} 5.) 
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) 

ἔπειτα δ᾽, 
’ 

οὕνεχ᾽ ἀρχόμεσϑ᾽ ἐχ χρεισσόγων, 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀχούειν χᾶτι τῶνδ᾽ ἀλγίονα. 
ἐγὼ μέν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χϑονὸς 

ξύγγνοιαν ἴσχειν, ὡς βιάζομαι τάδε, 
τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι. τὸ γὰρ 
περισσὰ πράσσειν οὐχ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

ΑΝΤΊΊΓΟΝΗ. 
Εν, ΩΝ ’ 7 

οὐτ ἂν χελευσαιμ, 
Ω 9 

οὔτ᾽ ἂν, εἰ ϑέλοις ἔτι 
’ γ - 5, δι δέ ὃ ’ , πράσσειν, ἐμοῦ γ᾽ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα. 

- - - 9 Ν 

ἀλλ ἴσϑ᾽ ὁποῖά σοι δοχεῖ, χεῖνον δ᾽ δγὼ 
ϑάψω. χαλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ ϑανεῖν. 
φίλη μετ᾽ αὐτοῦ χείσομαι, φίλου μέτα, 
ὅσια πανουργήσασ᾽ " 

᾿] Χ ’ ,ὔ 

ἐχεξὶ τελείων χρόνος, 
λ - ; - - 7 

ὃν δεῖ μὴ ἀρέσχειν τοῖς χάτω τῶν ἐνθάδε. 
»-»" 2 

ἐχεῖ γὰρ ἀεὶ χείσομαι" σοὶ δ᾽ εἰ δοχεῖ, 
Ν - - 2») 2 2 , 9 ΜΡ, 

τὰ τῶν ϑεῶν ἕντιμ ἀτιμασασ ἕχξ. 

03. ἔς θυ [ηἢ. ἀκούειν (56- 
ἢ ΟΤ ΟΝ ΘΠ} ΒΘΠΟΡ. χὰ ἔφυμεν, αηἋ 
οὕνεχ, ἄρχ. ἐκ κρεισσόνων (Ζι ΑἹ. 
6608) 5[θ!ῦ ἸΟΡἼ50}} ἀθπηὶ ὅτι γυναῖχ᾽ 
ἔφυμεν δἸοῖοι: ν8}]. ΕἸ. 997 γυνὴ 
μὲν οὐδ᾽ ἀνὴρ ἔφυς, Σϑένεις δ᾽ ἔ- 
λασσον τῶν ἐναντίων χερί. )16 
ἀορροῖιθ, ϑυσαοῖαν, το ΡΙπά. 0], ὁ, 
12 μάντις τ᾽ ἀγαϑὸς χαὶ δουρὶ 
μάρνασϑαι. Χεπορμάη. ΕἸ6ρ.. 2, 1ὅ 
πύχτης ἀγαϑὸς -- εὐ δε, 

05. οἱ ὑπὸ χϑονός 50. 0}}} 
ἀϊὸ χϑόνιοι ϑεοί ν»νὶο ἀϊὸ Τοάϊδη, 
ἀόπθη ππᾶπ ηδοὶ 74 ᾿ἄπρον βο ] ]6ὴ 
1}}188. 45 ἄθη ΟΡθθγη. 

006. βιάζομαι τάδε, μαοο οο0- 
.907}, ν8]. 1012. 

61. τοῖς ἐν τ. βεβῶσι, νρὶ. 
996, 

609. ἔτ ε, ἅπο! ζι χελεύσαιμ᾽ ἄν 
δὰ ἄθηκοη, 16 ὑχὺ ποσὶ, πὰ ἰοἢ 
ἀοῖπο Ονιυπαϑᾶ!Ζο Κθηηθ. 

10. ἡ δέως, ηδ μη]. ἐμοί. 
τι. ἴσϑ᾽ ὁποῖά σοι δοκεῖ, 

ὁποῖα οἶσϑα, εἰδέναι ἔφης, πα] 
ἴδβι ἂπ ἄθη Οανιηάβϑάϊζοη, χὰ ννο]- 
ὁ θη ἀὰ ἀἴοῖ θοΚοπηβι, 89 ὉΠ Υρ]. 
901 δυςσέβειαν εἰδέναι, ΡΊΗ]. 900 

οὐδὲν εἰδέναι χαχόν, 51 ἢ νγορδαπὺῖ 
νορδίθιθη, ππὰ ἀἄϊ6 ΕῸΡἢΙ6] μοὶ 
ΑΒΘ πη; ΘΙ Αηβίοίθη. οὐχ 
οἶδα τὸ σόν, ἐϊδὲ ἢ αὖ, ΕἸ. 1099. 
Πάηδὰο ἵν. 1 οὐχ οἶδα τὴν σὴν 
πεῖραν. ἈΘΠΒΏ]1οΙ ΕἸ. 106 ἀλλ εἰ 
σεαυτῇ τυγχάνεις δοχοῦσά τι Φρο- 
νεῖν, ( ρόνειτοιαῦτα. (Απάρο βομγοῖ- 
νὸοη ὁποία, νῷ. 38, οὔδν ὁποίᾳ 
σοι Θυχεῖ, πος 56 ἔσϑε νοη εἰμέ 
ΔΡ]οῖίθη : θοϊάθ ΑὐΠαπβδιιηρ θη Κοα- 
πθη ἀἴ6 δ] 16 η. ἴθ πράσσειν 
ΒΟΡΟΠ θο βομοῖηὶ ἔσϑε νου οἶδα 
θ6Ι 556 η 461.) 

12. ἸαροΙ ἀϊ6 Ππ| ΡΡαποιῖοπ Π80] 
ἄθ) οὐβδίθη Εἰιβδ6 βου ίπη! ϑάψω 
υοβοηᾶνο Κυαΐ, Μ| χάλόν μοι 
ἀδαῖοι Αηΐ. ἃ 59 ζυγίοκ, νρ]. 91. 

1. φίλη -- φίλου μέτα, 
γ 5]. ἷν 19: 

14. ὅσια πανουργήσασα, 
61} νυ ὰϑ ἴῃ ἰβιηθηθ5 Αὔρθη οἷη πσαν- 
ούργημα, ἀον Απΐ. 415 ὅσιον 6110. 
ΔΘΒηΠ 6. Οχγορὰ θΐκαιος δόλος, 
ΡΟ ΟΡ ΒΟΙΊΓῸΡ ἃ. ἀρ]. 

5. τῶν ἔνϑαάσδε, ἢ τοῖς ἐν- 
ϑάδε, Κνυᾶρον αγ. 47, 21. Α. θ. 

1. τὰ τῶν ϑεῶν ἕντιμα, 

θὅ 

τ0 

-τ Ωι 



42. 

ΣΜΉΝΗ. 
Ἕ Χ Ἁ ) "ἦ -᾿ "- Ν Ν 

ἐγὼ μὲν οὐχ ἄτιμα ποιοῦμαι, τὸ δὲ 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος. 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

80 σὺ μὲν τάδ᾽ ἂν προὔχοι᾽" ἐγὼ δὲ δὴ τάφον 
χώσουσ᾽ ἀδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσομαι. 

ΙΣΜΗΉΝΗ. 
γ7 ; ς ς ,ὔ , 

οἴμοι ταλαίνης, ὡς ὑπερδέδοικά σου. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

μὴ ᾿μοῦ προτάρβει" τὸν σὸν ἐξόρϑου πότμον. 
ΙΣΜΉΗΝΗ. 

3 Β] ΕῚ ’ - Ν 

ἀλλ οὖν προμηνύσῃς γὲ τοῦτο μηδενὶ 

βϑδτοῦργον, χρυφῆ δὲ χεῦϑε, σὺν δ᾽ αὕτως ἐγώ ρ0γον, χρυφῆ δὲ χεῦϑε, σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
"ὕὕὔ ,ὔ 

οἴμοι" χαταῦδα. σολλὸν ἐχϑίων ἔσει ὲ 
σιγῶσ᾽, ἐὰν μὴ πᾶσι χηρύξῃς τάδε. 

«ἀμ ρῆ ΙΣΜΗΝΗ. 
ϑερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι χαρδίαν ἔχεις. 

ΑΝΤῚΓΟΝΗ. 
}] ) ἜἜ8.2. τ 5.1 2 τ ,η 1.) - ’ 
ἀλλ οἱὃ ἀρέσχουσ οἷς μαλιστ ἀδεῖν μὲ χρή. 

ἃ ἔντιμα νομίζεται τοῖς ϑεοῖς, τὰ 
παρὰ τοῖς ϑεοῖς ἕντιμα, νΕ]. 450 [. 
10τ0 ἢ, 

.18. οὐχ ἄτιμα ποιοῦμαι, 
δ 6 ἄσυλον τποίη Ὑ ΘΡΙ͂ἤΡοα. ἀδι" 
αδιον πο ρο ἤθοθθ. πἰομς ΡΘοὶη- 
ἰγἄομ!ρι, ἀὰ ἸΟἢ 78 βδοηϑδιὺ ἄθμι δίαδιβ- 
γοΡΡοῦ οπίροροη ᾿ὰπάθ]η τηϊ 5516. 
ΝΕ]. Ο. Ο. ὅ90 δε οὐδενὸς ποιεῖ- 
σϑαί τι, ῬμΠ]. 499. 

19. βίᾳ πολιτῶν, νρὶ. 59. 

82. οἴμοι ταλ., , ἘΝ 6}. ΜΝ} ἘΠῚ 
ΠΩ ἢ ἄγιμιδίθυ", πΐοι! οἴμοι, ᾿ ταλαί- 
Πρ ΑΘ ἡ Ἄς ϑΆσ 

89. νεῖ. 540 Π 
81. σιγῶ σ α᾽ ἰδ νοῦ ἀθν Ἰοιάθη- 

50 ΠΟ. ΔῈ ΠΡ πάθη πὶ. ἄμ η! 10} 
υκοβοίχι, νυνὶ γνωτὰ κοὐκ ἄγνωτά 
μοι αἹ ἃ: χὰ Ὁ, Β. 58.- 0. (, 859. 
[)85 οὐἹάπι!ονπάθ δαϊζρ θα νυἱρὰ χὰ- 

Θ᾽οίοι. ἄσροῖ πᾶσι οὐννοῖλορε απᾷ 
δοϑιοι σον. 

88... ., 0). "πὲ ποθ! τ μοὶ Καμ- 
Ιθηὴ θ᾿ηρθη “ὁ 5αρ᾽ ἰβιηθηθ, τἀπὶ ἀρ. ἢ 
οἴη βριἰχίρο νΥ ὁπάσπρ ἀϊθ ὅοιννο- 
δῖον" ΔΓ ἀὰ5 ΝΡ οζοπάο ἢ ρον θάθ 
Δα οΡΚβαμι σὰ τδόμθη. ἅπ ἄθηι 
Ἠδαριρ ρον ϑερμὴν χαρϑίαν ἔχεις 
{ ἐπὶ ινυχροῖς (θεῖ Κάμ!οπ, πὶ! 
Κα! ἢ κοῖς χὰ μαηάἀμαθοπάθη Π1η- 
56) "]055 ἄθι" γῇῃθιοΡΊβοι θη. ϑομᾶν- 
[ἀπρ Πα]. μΐηΖιι, ρβὰπζ νυνὶ 0. (. 
6022, νρ]. σὰ 10; 50 ον Ζιηα! Ποργδί. 
Α. Ρ. 405 ,,ὐηεροαάοοίος. α᾽ ἃ 6Ή- 
θην [γὲ ὁ τι 5 “οίπαρι 1 γιδ {εΐ."’ 

89. μάλιστ᾽ ἀδεῖν, οἰηδιίηι- 
πιὶρ ὕθον! θον!, ἀανμο. πο} ἴῃ 
μάλισϑ᾽ ἁδεῖν νονἄπάον! υνοράθη, 
ἀὰ ἀϊὸ ῬϑΠοϑὶς. ἀον ΒΌΛΙ. ποις δα 
ἄθη δο!βόιοη. ΔΙ Κι 510}. Ρ6- 
50! ΡἄηκΚι, 
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ΙΣΜΗΝΗ. 

εἰ χαὶ δυνήσει γ᾽" ἀλλ᾽ ἀμηχάνων ἐρᾷς. 
, ΑΝΤΊΓΟΝΗ 

οὐχοῦν, ὅταν δὴ μὴ σϑένω, πιεπαύσομαι. 
ΙΣΜΉΝΗ. 

ἀρχὴν δὲ ϑηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα." 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ 

εἰ ταῦτα λέξεις, ἐχϑαρεῖ μὲν ἐξ ἐμοῦ, 
ἐχϑρὰ δὲ τῷ ϑανόντι προρχείσει δίχη. 
ἀλλ ξα μὲ χαὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυςβουλίαν 
᾿παϑεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο. πείσομαι γὰρ οὐ 
τοσοῦτον οὐδὲν, ὥστε μὴ οὐ χαλῶς ϑανεῖν. 

. , ΙΣΜΗΝΗ 

ἀλλ εἰ δοχεῖ σοι, στεῖχε" τοῦτο δ᾽ 1σϑ', ὅτι 
ἄνους μὲν ἔρχει, τοῖς φίλοις δ᾽ ὀρϑῶς φίλη. 

ΧΟΡΟΣ. 

: Στροφὴ ἀ. , 

᾿Αχεὶς ἀελίου, τὸ χάλλιστον ἑπταττύλῳ φανὲν 

Θήβᾳ τῶν προτέρων φάος, 

90. ἀμηχάνων ἐρᾷς, ,,δοιδι 
ΒΘ ἢ τιηδι5 ΠΡ η θ᾿ προ. ηΔ 0}, 
ἀθυϊοῦ ἀαΓ Απιϊροποβ. ΝάιαΡ.}} 4}1}- 
ΒΟμιθίη. 

94. προςχείσει, ,.»νὶ ϑὺ ΟΡ" 6η- 
οἷπ ἄθπι βυιιάθν. νου ἄρ! Π1οἢν βοὶη᾽; 
δίκῃ (δικαίως) φοιὸνι χζιι ᾿οϊάθη 
αἸϊοάορη. ἴῃ προςχείσει Ἰϊορι νῖο]- 
Ἰῖοῖ, ἅπι556} ἄθ [,ἀβιροῦ. απ 
 Ἰάρίροη οἶπο Ἰοἶβο Ηϊπάεαϊαπρ; αἰ 
ἰβιῆθηθ5. Ὑ ΡΠ] 55. ΠΟ 0 ποῖ ἰἢ- 
Ρο Το, νρὶ]. 10. ([μ6}}}5. Ψ ]16 
“έχῃ, ,,νυῖνϑι, οποία. ἀν ΠΙΚ6 δη- 
ποῖ [Ἁ]} 6", αἴθ ἀἴο] οἰνρα θη υυἱρά. 
Ἰ)ᾶπη 556 ΡῈ ἀϊθ ΖΔίχη ἄστοὶι 
οἴπθη ζπβαιΖ Κοππ ΠΟΙ ροιηδολ βίη, 
ν16 451.) 
9  Ε ϑ δ 2 ἡ»: ἔξ) ἔμιοῦ 
δυςβουλίαν, νβρ]. Αἰ. 1141. 0. Ἀ. 
908. Ὁ. (ὦ. 180. Τοιιοϑιῃ. Αγ βίορ,. 
2, 801 “Τριστογείτονος τουτουὶ χαὶ 
τῆς τούτου πονηρίας. 

90. Βιιον τὸ δεινὸν τοῦτο, 

ἄα5 ἀὰ αἀἰν 50 οι θοκΊ οι ἀρθηκϑί, 
γ8]. 589, νοραι ἀᾳοἢ καλῶς ϑα- 
γεῖν πὸ π 56} χα οκυν δι, νρ]. 12. 

δίγν. 1: Βορυβϑαηρ ἀθ5. ουύβίθῃ 
ΜΙ ΟΡ ΘηΒΙΡἢ]5. ἄθ" ὙΥΊΘἀο} ΠΟΙ 
ΓΠΟΡΘη ΡΟ] οι. 

100. Πὰ5 Υοππορο [}}} ἀθ5. ΟἸΟΥ 5 
Π18}}, 510} δἰππιὰ] ἴῃ ἀον Πἅμπ[αηρ 
ἀχτὶς ἀελίου, τὸ χάλλιστον φάος, 
ἁμέρας βλέφαρον, βοἀδπη Ε᾿ ἀον 
ῬΑΡθομ βὶβ φανὲν φάος, ἐφ ν- 
ϑης ποτε. Ὁ 16 {Ππ50 6] Ὁ ΑΘ. 
ΒΡ ἢ] πάθη δοΠΠ0 πᾶ 0} Βινάν ἢγν- 
ΡΟΡῸΙ, 4, 1. ἀκτὶς ἀελίου, τί ἷ 

ἔϑηχας; Εν. Διο, 1218 ἰὼ γᾷ τε 
χαὶ παμφαὴς ἀκεὶς ἀελίου. (Τωαπν 
Α νοὴ χζννοῖίο" Παπά ἀελέοιο, 
ὙγΌΠΔΟΝ πιὰη ἀελίοιο, χάλλιστον.. 
ΒΟΒΟΒΡΙΘθοα. μὰϊ. αρόροη ΒΡΙΊΟΙΝ 
Βοοη ΡΙπάαΡ ππὰᾷ ἀϊδ Εἰπδιϊημμῖρ- 
ΚΟ! ἀοι" ΘΌ 6] ]6ὰ ἴα τό, ἀ. ". ὃν 
τὸ χάλλιστον ὅ ποτε ἐφάνη. ) 

[01. τῶν προτέρων, παρὰ 

90 

100 
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ἢ , ) 3 , ς , , ἐφάνϑης ποτ᾿, ὦ χρυσέας ἁμέρας βλέφαρον, 
1τ05 Ζιρχαίων ὑπὲρ ὁεέϑρων μολοῦσα, 

Χ ᾽ 3 ΕΒ - , , 

τὸν λεύχαστειν Α΄ πιόϑεν φῶτα βᾶντα τταγσαγίᾳ, 
φυγάδα πρόδρομον ὀξυτέρῳ κινήσασα χαλινῷ" 

Σύστημα ἅ. 
.«“ ἥξω, ἀδι ἘῈ; , - ᾿ 

το ὃς ἐφ᾽ ἡμετέρᾳ γᾷ Πολυνείχους 
ἀρϑεὶς γειχέων ἐξ ἀμφιλόγων 

τὰς πρόσϑεν ἡμέρας ὅ6})01. {Π6 8 
ἄθα οἰροη! ! οι ἀπ] οι θη. δρον- 
Ιαιϊν (ν6]. 1212) χὰ ΡΠ]. 1170. 

1τ05. {9 ὲν ἀδη ΕἸ αι ὴ ἀθν ΠιΡ ΚΘ 
ΒοΡὰ δι θρθη Πὰν ΠΘΙ1Ὸ5. ἀϊὸ Επ 6 
ΘΡΙδαοι οι, ννὸ ἀὰ5 ΑΡΘῚν ΡΠ 66. 56- 
50] ρθη νᾶ". 855 αἀἷ6 ὮιρκΚΘ ἴμὶ 
γ δ ϑίθη ἀν διδδι ΠΙΘϑϑι, Καμηθρίο 
ἄθη Π᾿Ομ 6. ΒΙΟΠΠ. 

100 ἴ. Ἠδ]ϊοσ. αὶ ἀὰ5 Εοϊηἀ685- 
θοὸν ὀξυτέρῳ χαλινῷ ἴῃ Βονν- 
δυπρ βοβοῖζὶ (παρασχευάσας τῶν 
χαλινῶν μετὰ σπουθῆς ἐφάψα- 
σϑαι ὅ801101.),. ᾿ηϑοἴθυπ. ὁ Π0}8- 
ομοπάο Τὰρ {γ16}} ΤΆΒΟΙΟΡ χὰ ἢ]16- 
"θη, 716 βυῦβδου. ἀἰθ ἀοΙα]" ναΡ 6. 
ϑ0Ρἢ. [ΟἸΡὲ ἀὰρίη. ἄθη. ΑΘΒΟΙ]Ο5. 
ἴθ ἄθη δίοθθη, ἀὰ55 ἀΪ6. ΑΥΡΒΙνΘΙ 
αι Κυϊορδννάροη Καμηρ θη, νρ]. 149. 
ϑορι. 60. 80. 122. 151. 204. 246. 
-- Πὸν λεύχασπις φώς ἰϑ5ὺ ἀὰ5 
ἴῃ ϑϑίηθαι Εὔπνο" Δάρλαβιοβ 10}}6- 
δΡμο Προ, ἀόββοη ΒΟ 1] 46. πδοῖι 
Τιπάοβαν! λευχαί νἩ ρθη, ἀαΠ 6} δορί. 
90 ὃ λεύχασπις λεώς, ν8]. Εἰαιν. 
Ῥμοθη. 1100. [πη ἄθηιν ον 56}. Ἰηδη- 
πο! δα Ποὴ ργόϑεν ἀν Βἄομον" 6 .- 
Καπηΐο ἢ. 1... ΑἸΡθα5. οἷπο Ἰθο Θ 
Ὑ ΡΒ ρα ηρ; οὗν ἀἰο α]ο5856 νθὴ 
᾿πιόϑεν,νε!. Ο. (.1303 γῆς ὅσοι- 
περ᾿ “πίαςπιρῶτοι αλοῦνται.-- του- 
γάδαπρόδρομον, ὑπὲρ τὸ δέον 
δραμόντα, διὰ τὴν «υγήν ὅ6.)0]. 

110 --᾿[10 ἀπὰρβυϊβοιοθ ὃ ν- 
ἴθι, Ὑν ΘΙ ΟΠ 5 νοη οἴποπὶ Θ᾽ ηΖοΙη ἢ 
Οποργθαΐοη βθο νι νυν ὶρὰ, πδνο Ρὰγ- 
οὗοβκ μὰ ἀΐοὸ τπου κυ ὕνάϊρο ΕἸροη- 
ἀπ πα] 1οἸ κοῖς, ἀἀ 55. ἀπὰρ 5 |156}}6 ὃ γ- 
δἴθιηθ, ἅτ5 νυ θίομθη ἴπ ἀ61 ἅ!Πι6 ̓ Ὲ 
Τνυαρῦάϊο ἀϊθ Ραγοθοὶ χὰ ᾿θθδίθ θη 
Ρἤθρίθη, νυβὶ. ἄθη Δίὰβ, τ ᾿γυὶ- 

506 η, νομὶ (ἀΘϑ 0101 ΘΟΒ ΠΡ ΉΘἢ 
ΒΙΓΠΌΡΠ θη. ἀν ΘΟ 56 ]η. 

ι10. Δη φῶτα βάντα ᾿4πιόϑεν 
ἀῃκηϊ ἤθη ἀθιοὺ ἀὰ 5 ΘΙ 516 ϑΎΒΓΘΙΝ 
ἄθηα Αὐ]αβ5. 465. [Ὁ] ΠῚ θη ΕΒ η [Ἁ}}5 
ἃϊ5 ἄδπι Παάον ἀθ" θυ άον (νΒ], 
ἀϊοὸ Εἴη]. χὰ Ὁ. (.) δῃ. θ 16 
να]. ὃν -- Πολυνείκης Ἰἴο55. οἷπ 
γοΡθαπι νου ἶβδθ, πόνου ὃν ἃ}- 
μΐηθὸ, πἀπὰ ἀὰ διιδδοράθιῃ ἀἴ6565 
ϑγβίοηι ἄθμ Ἀπ ϑγϑίθ βοηδὲ πίολὲ 
ϑθπδι ΘΠ ΒΡΡ ΟΝ, 50. Πὰν πὰη ἃαἢ 
θυ ίδοο νή οἶδο ἄθη, Α5.Ὰ}} ον- 
δἄηχι. ΑἸ]οπ. ἀπὰρ 5 |150}}6 ϑγβίθηιο 
ν ΘΙ] ηρ η. πον βιροιθο Ἀθβροηβίοη 
απα ἄθι" ΘΟ ΟΠ] 5᾽, νυ οι θα δ η 
56. ΒοΡα ι, ἀπο ῖ}} π ὅντινα 
στρατὸν ᾿“ργείων ἤγαγεν ὃ 1ο- 
λυνείχης πὰ [Ροὶ ἀἰὸ νου ΠΡ" 
δύ καππΐο γἰοεἶρο 1 βὰν ὃς -ο Πο- 
λυνείκους. Δι 7όποι" ΡαΡΆΡΠΡ 56 
50 Π δῖαν οθοπ ορϑὶ, ὃν --- - Πολυνείχης 
ἴῃ ἄοη Τοχὶ ῥοιϊγαροη δὰ β6ῖη, ἀὰ 
ἴμὶ [ἃυὉ. ἃ ὃν ππὰ Πολυνείκης 
αὐ Βαβαν οἰοι. Νὰπ 61} ἀὰβ 
δᾶηζο ϑ'γδίοι ἄθν ΠΘΘΡῸ ἴπ δη- 
θη, πἴοιῦ ἄοι Ρο]., ἄθη ἀθν ΟΠ 0" 
11} προ ϑίδη μι ον ΠΡΟ  Θαηρ᾽ 6 - 
δθη. βίη ΠΥ ΒΟ ΟΡ ἃ Ὸ5. πὰ) [οἶδ 

ουυν ἅμππι. ) 85 Ηδου ἀΡ0 ιν", Ὑν 6] 0} 685 

ἢ ἀν ΑΡϑίομι, ΤΆ ΟΡ θα χὰ ν }Ἡ}- 

ὅοπ ἴπ5 πᾷ βοάριηρθη, 1 πὶ! 
οἴποιι Δ] ν Ρρ] οἰ θη, νυ πο." ἴῃ 
ἀθν ΑΡβίοιι, βοῖηο Βοαΐο χὰ ΘΡ[ἀ5- 
56η (ἐπὶ γᾷ) Κιοίβοιοπά ἅὰ} ἀθπ 
Βοάδη (εἰς γῶν) ΟΡ 5 ΟΠ 6550, 

111. ϑόιοι "οὶ ἐφ᾽ ἡμετέρῳ (50 
Π,πν,. Α ἀπά 5680}. 5[αυ ἅμ.) ᾿ἰορὶ 
45 Δ] ]ρΡ νϑρνο] ! ϑιἀπαϊριο ΒΠ4 
χὰ αναπάο: ἀρϑεῖίς, οαοίξδ, 07"- 
σ,5, Οὔδοόθοη ὧραι στόλον, στρα- 
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ὀξέα χλάζων 
αἰετὸς εἰς γᾶν ὑπερέπτα, 
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λευχῆς χιόνος πτέρυγι στεγανός, 
πολλῶν μεϑ᾽ ὅπλων 
ξύν 9 ἱπποχόμοις κορύϑεσσιν. 

᾿Ιντιστροφὴ ἅ. 
Ν : ΜΌΝΟ ς . “ ’ 2 ν ᾿ 

στὰς δ᾽ ὑπὲρ μελάϑρων φονώσαισιν ἀμφιχανὼν χύχλῳ 
λόγχαις ἑπτάπυλον στόμα 
γ } 2 ς « ’ , 

ἔβα, πρὶν ποϑ' ἀμετέρον αἱμάτων γενυσιν 

πλησϑῆναί τε καὶ στεφάνωμα πύργων 
, 3 Ρ « - - 2 Ἀ -2 5 , 

σευχαενϑ᾽ Πφαιστον ἑλεῖν. τοῖος ἀμφὶ νῶν ἐταϑὴ 
2, , 

πάταγος “Αρεος, ἀντισπτάλῳ δυςχείρωμα δράχοντι. 

τόν (σιιδοὶρ6.) 6) φοθγάπο ον ἰδ, 
ἀοαϊοι ἀδπη Θϑεϊ ποῦ. ἃὰΐ ἄθη 
ΑΑ]οΡ, ἀθΡ 510}. ΘΙ ΡΟΡΒΘθΌ; προ] 
τοῖν ὀξέα χλάξων, νϑ5]. 1]. 10, 
428 οἱ δ᾽ ὥστ᾽ αἰγυπιοὶ μεγάλα 

’΄ « 

χλάζοντε μάχωνται, Ὡς οἱ χεχλη- 
γῶτες ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν; 
δ σδ1} }0 58.::τὐδιχίετὸς".... 
ἀρ ἀὰθ ΒΔ νο]]βιἄπα! νον ἀα- 
5θη., (ἀᾶηζ ἅδη] 650}. Ας. 45 
γοὸῆ ἤθῆ βοόβροὸθμ ΤΡῸ]ὰ ζἰθμθπάθῃ 
Αἰράοη; ἦραν στρατιῶτιν ἀρω- 
γάν: μέγαν ἐκ ϑυμοῦ κλάζον- 
τες Ἄρη τρόπον αἰγυπιῶν. -- 
θῚ1᾽6 Απάρυϊιηρ 65. οὔλθγὺυ ἦγνυ π0- 
γεΐχιο ἸΤολυνείκης ἃποῖ ΑΘ 50}. ὅ6ρί. 
911. 058. 829. ἔων. Ῥ]ιοθη. 644. 
1508. Με]. σι; Αἱ. 430. 0. Β. 11. 

118. 16 Βύομον αἰετὸς εἰς γῶν 
ὡς ὑπερέπτα, ἄδν 8601. αἰετὸς 
« - . . 

ὡς γῶν. )ιπάοΡν πὰΓ, ἀπὲ οἴπθη 

Ῥαγοιηΐδοιιβ Ζὶ ραν πῆθη, ὡς ρὸ- 
ΒΓ Οοη, 50 ἀὰ55 ΒΙΙὰ ππὰ νρῦ- 
δ᾽ τοῆπονΡ οροηβίαη! νου βοΠ]Ζθη 
νυὔγάθη. Ποῖ ἰδὲ ν θι]οῖομι εἰς 
γᾶν ἅπερ (0. ΒἈ. 170) ἔπτα τ:ὰ 
ΟΠ Ροῖθοα,, ἀὰ ὑπερίπτασϑαι 5οπδὶ 
ΠΡ ΟΡ ον πιη ΓΠΙΘ ρθη Ρ6- 
ἀδαίοι. 

114. λευκῆς χ. πτέρυξ, νεῖ. 
100, λευχοτάτη (νῖο ΕἸ. 18 σῶμα 
δειλαίας σποδοῦ, στολὶς τρυφῆς, 
δόμοι ἁβρότητος ἃ. ἃ.), ἰπβοῖονῃ 

ἀϊὸ ἀθὴ Μαπη ἀοοκοπάθη δ} 1146 
Β] ΘΙ ΟΠ 58πὶ 416 ΕἸ ΠΠ1ΟΙ 6 ἀθν 16 ἤδα}- 
γνῦθδ6] ΠοΡ ηΠθροπάθη ΑΥΡΊν  51η6. 

1117. Πρηκίθ βοιοη 118 ἴ. νοη 
ἄθιη ΒΙ]146 ἀ65. Αα]οι5. ἃ), 50 ᾶ88ι 
δι, ἀἴθ565. ἴῃ 467 ΑΗΒ ΓΟ. ρἄηΖ- 
116} []16ὰ. ὙΠΟ ΘΡ δὰ! διν. 1 
ΖΓ ΟΚΌΠ ΠΟ Κοπά βοθ! ἀθνν. ἀϊθ Απ- 
βίνς. ἀ16 γα! 465. [δἰ πα σὴ ΗΠθ6- 
Γ65, Ὑγ6]6Π 6 ἂη ἀ6ν ΤᾺρΙ κοῦ ἀθν 
ΤῊ ΠΟ. βο οιιορίο, οὔϑομοη εἶδ 
ΑΡΡΊΝΘΙ" "ΘΓ 5. αἰ ΜδιθΡη ΘΡβιϊ6- 
δθη. μαϊΐθη. [Ιππρὴ ννογάθη Ρρᾶαι- 
Καίθ. βόρθθοη, ὑυϑίομο ΒΔ ιθ ΓΘ α 
Ζακοιμθη, φονῶσαι, λόγχαι, ἀμ- 
φιχανών, αἱμάτων γένυσιν πλη- 
σϑῆναι, )1ῖ5. ἀὰ5 Β14 ἴῃ αδηζΖθη 
ἄσγοι δράκοντα ἈΡροΡαπά οι νυ ἱρὰ, 

111. φονώσαισιν, ταῖς τῶν 
φόνων ἐρώσαις, νϑ}]. ΡΠ 1209. 
119.ἑπτάπυλον στόμα,., (ον 

516 ῦθοη ΤΊ ον Μαηά", Κύϊιη [ἀν ἑπετά- 
πυλον πόλιν, ἑπτάστομον πύρ- 
γωμα, πύλαι ἑπτάστομοι, νβΒ]. 100. 

120. ἐνὸν ἄθη Ρ]ιν. αἵματα τὰ 
θυ 1279. 

ι2ϑ.. πϑυ εύ πΗρ α σεέος 
(1007)ν. »ἐηπδιμ5.. αὐ ᾶάθ᾽. ΝΙρΡα. 
Αθη. 11, 708. --- ἐτάϑη, νὶὸ οι. 
μάχη, πόνος, ἔρις τανύσσεται. ἴῃ 
ἄθ ἄθη [Ὁ] νου ϑη  μΘη θὴ 
ἀμφὶ νῶτα Ἰϊερὶ ἀϊο Βοχοιομππρ; 
ἄον ΕἼ ΘΟΙΙ. 

11 

120 

1.2ὅ 
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᾿ντισύστημα ά. 

Ζεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης χόμπους ᾿ 
ὑπερεχϑαίρει, καί σφας ἑςιδὼν 

- « 7 2 5: 

πολλῷ ῥεύματι προςνισσομέγνους 

ιϑ0χοισοῦ χαναχῇ 9ϑ᾽ ὑπερόπτας, 
παλτῷ ῥιπτεῖ πυρὶ βαλβίδων 

120. θὰ5 ἀοιΐϊμπηιο! ἀθν ΤΠοΡὰ- 
ΠΟΙ, ὙγΘΙΟΠ 65. ἀἶο ΕἸαομ. ἀον ΑΓρῚ- 
γον ον ρκίο, ννὰν ἀἄθι Δηβι  Ἰη 6 η- 
ἄθπ Ὀγδοίθη οἷ ΒΟ ΘΙ 65 
διᾶάοκ Ανβθοῖῖ, Ποῦ Ὀγδοιθ, οἷ 
ΒΙ4 ἀοὸν Μονάρίον, μθῖϑϑὺ "61 Εὐπν. 
Ῥμοθη. 1144, ννο ἀθν Παρ. ΟΡ 
Αἀναβίοβ ΔΈ 556} Ναιίουπ ἀπ Πγ ἀνὰ 
δα ἄδιῃ ϑ0. 146 ἀπο} Πρδόμ θη ΓΠΡῚ, 
Ὑγ ]ο6. ταἰτοπ ἃι5 ΤΠΘΡΘη ΚΙΠάΘΡ 
ἀον Καδιιοῖον ΠΟΡΔΌΒΒΟΙ τοι, ᾿40 - 
γεῖον αὔχημα, «15. ϑγ}0} 46. 
ΑΓρίνον., ([π ἄσοπι ΕἸαιθοπ, (ον 
ΠΙΟμ οΡ μὰ 6. ποῦὺϊ ἀδπ ΑᾺ]61" νον 
ΔΑυροπ, παθ θη 5όῃοη ἃ|16. ΕΡΚΙ ἄρον 
ἂἃη ἀἴο Εδιηἀβομα ΡΟ ον. ΤΉΙΘΡΟ 
ΟΡ πηοῦῖ, νρ]. 1]. 12, 200, ΠΒον. 
ἄγη. 4, 4, 10:. ὰ [ὈΥΠῸΡ 416 
ΤΙΘΡαπο δραχοντογενεῖς, σπαρ- 
τῶν γένος (1106. χὰ Ὁ. ἃ. 1591) 
ὙγάΡΘη, 50 πᾶ πη ἀϊὸ ον Ρ6- 
ἀδα!οῖ ἐτάϑη πάταγος ὑπὸ τοῦ 
δοάχοντος. ΠΙορρορθη βιρᾶσθι 
510}. ἀἃ5. φι7ὺβοπθη θο146 θαινο ρὸ- 
5.611 δυςχείρωμα, ννοῖοθο5. Κοίη 
Ηὔγον" νοῦ ἀντιπάλῳ δράχοντι 105- 
Ροίϑϑοη Κοπηΐο 16 1} ]Π10}16 
Αὐϑ]θραπρ πὰΐ 0} ἡ ῸὮ] [πὶ 18. 

ΠΑ νοὸὴ ζήνοίίο" Ηαπά υὑπὰ Ρᾶν. ἃ 
αἴθ νον! 6 Αοπάοναηρ ἀντιπάλου 
δράχοντος νΟΥΔη]α581.) 

121---133: Απρὰθο ἄδ5 ἀναπάοϑ, 
Ὑγ 6 5588}} Ζοι5 ἀὰ5. ΠΟῸΡ ἀθν ΑΥ- 
δῖνον σοβοιγθοκὺ ἀπά ἀυνοὶ Τ ἀϊαπρ; 
ἀθ5 [ρον προίοη. ἄορ. [6 }6}- 
τ πῖροα. σοζίιο!ἰρὶ ᾿ὰ}}6. 

121. Ζεὺς --περεχϑαίρει 
--- καὶ .... 5016 816ὸ Ραγαϊαχίϑ, 
απο ἀὰ5. Ἰορίβοιιθ ον δ] 155 
δυννρίθη 6556 Ζεὺς γὰρ, ὃς ὑπερ- 
εἐχϑαίρει, δισιτεῖ. ϑοιοη ἄοιι ΕΡῸ5 
ΖαΟ]ρ 6. γι 1551 160} ΔΟΡῚ ογδίο ΖΡ 56- 

ϑοηὴ ΤΉ ΘΡοη πνορθη ἀδ5 Εν οἷ. ἀθι" 
ΔΏΡΡΟΙΓο,, νΘΙρΘα. 00}. πὰ} ἃη- 

οἀουίοι, ἀὰ ἀΐο χομπάσματα ἀδν 
ΠΟΙάθη. ἃτ5 ΛΔΟΒΟ γ 5 δ᾽ θ θη ἃ}}- 
ϑοιηθίη θοκαηηΐ ννάροη. ου νν πβο 
488 ἀν (ον ννἂβ. 510} 10 ΟΡ ΓᾺΠΠ: 
ὡς ὑπέραυχα βάζουσιν ἐπὶ πτόλει 
Μαινομένῳ. «φρενί, τώς νιν Ζεὺς 
γεμέτωρ ἐπίδοι χοταίνων. Μὶΐϊ 
μεγάλη γλώσσα,γμαϑβϑηα ἰΐη- 
δία, νοῖ. 1950. 

129 , Ζοὺβ. βὰΐ πὶ Πα Π]] θη, 
ννὶο ἀἴ6 ΑΡοῖν  ΠοΡην οκίθη 510}2Ζ 
υΓ πο σον] ρθη 5 Το 1 
(πρὸ ἀὰ5 πα ρου]! πο πάθη δ] 85- 
56 η,νν ΘΔ 656}. ΡῸΡ 55.410 ῥεῦμα Περ- 
σικοῦ στρατοῦ,ν Ὁ]. ὅθρι, θ4. 80. 116) 
απ ἃαΐ ἀἃ59 δυο θη ΠΡ ΘΙ 
δο] ἀρ 5 οι οκίθη ΥΥ ΙΓ η, 
νΡ]. διιβοηϊά, ΕΡΙΡν. 149, ννὸ ἀϊδ 
ἨΘΙΙοποη γρυσοφόρων Μήϑων 
ἐστόρεσαν δύναμιν. (16 [μο58}} 
15. πδοῖ [ἅ0}. Α 560. ἢ). πὰ Ρὰ 
Α, γΉΙοιο χαναχῆς ὑπερόπτας 
(ὑπέρ ρονας) Βίοιθη, ΒΘΡΙΟΒΕΡΊ. 
Ὀ16 δοιο!θη. Κοηηθπ ἀᾶροροπ ΠῈΠ 
ὑπεροπιτία ς. ΜΘ ΙΟ 65. 516 ρηΐννο- 

ἀν ἃἷ5 δπὶυ. νοῦ ἡ ὑπεροπτία 
πομοη (νοπάοι ὕοΚΙ ρ βορὰ} 
πη βοροῦ ἤδη (ἀοργάθοῖ 465. τππὸ- 
ἰἀρΡ ΠΟ βοιοπ ῥεῦμα οΡκ]ᾶ"! πὶ 
ΦΊσοΙ ἄ65 ΠΡ Ρα α{}}605 465 
αο] ἀρ ον ἃ π5 0}} 6 5), Οὐ. 415 Δ00. 
ΡΙα. νὸπ ὃ ὑπεροπτίας (6 ὃ 
ὑποχομψίας), ννοΡδα αἴθ. 5ομννἃ]- 
διῖρο ῬαΡΆρ 80 τὴν τοῦ χρυσσῦ 
αντασίαν ὑπερβεβηχκότας τῇ ἰδίᾳ 

ὑπεροψίᾳ πυνὔοκροι!, ννάμροῃα 
ΝϑιοΡο. ἀἴ656106. ΘΠ ΒΡ Ομ} Πὰ- 
βὸπ, ἀπὶ οἴποη Οομμραγαμν ὑπερο- 
πτοτέρους ἃ. ἀν}. ΠΟΡΖΙΒ16116π.) 
ΔομηΠ οι Τ γάοθυβ ΔΌΒΟΒΎ]. ὅορι. 991 
ἀλύων ταῖς ὑπερχόποις σάγαις. 

.ἷ 
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.ὔ » 

ἐπ ἄχρων ἤδη 
’ «ς - 7 Ρ] ρε 

γίχην ὁρμῶντ᾽ ἀλαλάξαι, 

Στροφὴ β΄. 

ἀντίτυπτ ἀλλ ἐπὶ γᾷ πέσε τανταλωϑεὶς 
᾿ τν ς - 

πυρφόρος, ὃς τότε μαινομένῳ ξὺν δρμᾷ 
βαχχείων ἐπτέπνει 

-" ᾿] 

᾿ῥιπαῖς ἐχϑίστων ἀνέμων. 
᾽ } 

εἶχε δ᾽ ἄλλᾳ τὰ μέν, 

1533. Ηδμηΐβον ἱρὰ ἀονΡ. Νάπι6 
ἀε5 γίγας Καπανεύς νΟΡΒΟΙ ΝΘ Ρ ΘΠ, 
8η ὙυΘΙοΠ πὶ (6. ὨΙομ ον ἄθπ 6 Ρ6Γ- 
μὰ! ΑἸΠῈΡ ροϑίρα ἢ ννογάθη 8551, 
16 6Ρ 100 ἀὰ5 ΗΘΟΡ η}1{ ΑἀΡᾶϑβιίοϑ 
Ῥβοζθίομποῖθ. Αθβο}. ὅεγρι. 423 ἔχει 
δὲ σῆμα γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον, 
φλέγει δὲ λαμπὰς διὰ χερῶν ὡ- 
πλισμένη" Χρυσοῖς δὲ 4 ὠνεῖ γράμ- 
μασιν Πρήσω πόλιν, ν!. 
(. 1319, 

194-140. δ:1τ᾽ν, 2: ψεῖῖρο Αὐ5- 
ΤΡ ἢ ἀδ65. 1ἅπϑη δ11}265 ἀθ5 Ηϊθ- " 
56η, ψἄπροπὰ δὴ δηάρθγρῃ Ῥαηκίοη 
ἀθν σοίγοιθ δομαίζροι! ΤΉ ΟΡ η5. ἀϊ6 
ἃπάονη ΕὔΠΡΕΡ ΠΙΘ (0. ὙΥἹΡ ΙΓ, 

134. ὅ6}|0]. εἰς ἀνείτυπον πτῶμα 
ἔπεσεν διατιναχϑεὶς ἄνωϑεν. χάτω, 
οὐχὶ πλάγιος " αὐτὸς μὲν γὰρ τὴν 
ἄνω φορὰν ἐδίωχεν, ὃ δὲ Ζεραυ- 
χὸς τὴν χάτω. Ἄλλως. ἄνωϑεν 
τυπεὶς ὑπὸ τοῦ χεραυνοῦ, χάτω- 
ϑὲεν δὲ ὑπὸ τῆς γῆς. Ὅσοι Απάνδη- 
δθηὴ ἀδ5. πεῖν δυο ἀνομοπάθη Κὰ- 
Ῥᾶποιϑ5 σΟρΘηἴθΟΥ 15. ἀνείτυτια νν 0}}} 
θαροροη ροιγροί θη, νοη γΟΓΉ, 
50 ἐδ55 ΘΙ ΓΠΟΚΠΙηρ 5. ἅθον ἰἀυπ 6 16. 
ΑἸΠοΐη ἀϊθ νου ηροναηρ 465 ἃ ἰδὲ 
νοὶ 465 ἀἀΚιν 50 θη ἈΠ γΠμΝτ5 465 
Π}6 ΒΨ] ΡΊ Θη Ὑ ον 5 απὰ ἀδν ΑΥ 8 
πἴο]ι Ζὰ Θη 5 μα] ἀΐσοη. Ῥογβοη ἀν- 
τιτύπιφ; ἄοε ἄδπη νυ ὔράο ϑ00}!. 
ἀὰ5 ΨΥ Μοίγιπι σοάυϊάοίο ἀντι- 
τύπῳ βοβοῖσι μΕΒεπῚ ΔΈΟΙ Βοῃοῖηΐ 
ἀϊ6 ὙοΥΒ ΘΠ] απς; νοη ἄον ἔνθ, ἀϊδ 
θη ΠΟΡᾺ ΒΡ ΘΟ ποι Γοσίθη [61 Βὰ 6 
ΦΌΡΠΟΚρΡΆΠ θη Ἰά556Π, 56 1050 [ΠΡ ἄθη 
Καρδποιι5. "οὶ οϑόρῖν. σὰ θ᾽ ρα πΕΙ50},. 
πὸ [μὰν ἰδὲ ἀντείτυπος νοῦ Ζνγοὶ- 

ἴον Πδηά νϑῦθοββοῦῖ, 45 ἀθο τι 16 
(οπ) οἴ ΔΌΒΒΙΘ ἢ. ΠάΠῸΡ πᾶ 6 ΙΘἢ 
τ} ΟἷηοΡ ἀθβ [γᾶρραπίθη ἀερθη- 
5120 5 ΠΑΪΠΟΡ ὮΙῈΡ δομῦηθη Νδο}- 
5.6] ὰπρ (65 δὶ βρᾷϊογσπ ι ΘΓ η 
οἵ δὴ ζυν οΙ 6 516116 ΟΡ ΒΟ οἰ ποηάθη 
ἀλλά φοβοβνίοθοη ἀντίτυπ᾽ ἀλλ᾽, 
5141: ἀνείτυπα δ᾽. 

195. πυρῳ όρος δοβθη ἴον ἀθπὶ 
παλτὸν πῦρ 465 πυρφόρος ἀστε- 
ροπητής, ἄδπι Καρᾶποιιβ ΘΡ]Δρ΄. - 
ὃς 6 ΒΟΡΕ 5ΟΝῸ}] Σὰ πύρορ. 16 σὰ 
ὁρμῶντα. 

130 [. ἐπέπνει, πᾶπϊ]. ἐπὶ τὴν 
πόλιν: ΑΘ650}. ὅ6ρι. 948 μαινόμε- 
γος ἐπιπνεῖ Ἄρης, νρ}]. 69 φράξαι 
πόλισμα, πρὶν χκαταιγίσαι πνοὰς 
ἤρεος. θα5 ΒΔ ἀθ5 ἵμι νυν Πἀθβίθη, 
δι σιν βίαηρ, σον ομίθίθη ἃ πἰδαΐα 
ποΡαηβιὔνιπθη θη Καρᾶπθιβ ἰδὲ νῸΠ 
ΟἾΠΟΡ ὙΥ τη ϑῦνασς δαί! ηῖ. ΜῈΙῈ οἵ-. 

παΐ νϑῖ]. 929. ; 
[58.. εἶχε δ᾽ ἀλλᾷ τὰ "μὲν 

50} 1655. ἀὰ5. ΒΟΙΠΟΚβα] ἀθ5 Καρᾶ- 
ΠΘῖι5. 40, ἱπάριη. ἀν ον ἢ ΙΒ 0 ἢ 
ϑᾶρῦ: αἰ ἀϊ 65 6 ΔΡΟΡ ΙΙοὗ 65 
δηάορ5 ἃΡ}. Ἀδβη] το Αἱ. 684 
ἀμφὶ τούτοις εὖ σχήσει. (16 Ρὲ- 
[Ὁ166} ΕΡΓῸν "Ο15 ΟΡ] ΟΒΒΘΡΊΠΡ᾽ ΘΓ [μ68- 
αν εἶχε δ᾽ ἄλλα: τὰ μὲν ἄλλᾳ τὰ 
ΑΕ Σ οβόβοη Ηονιπᾶπη5 εἶχε δ᾽ 
ἄλλᾳ μὲν ἄλλῳ (γ»65 αἰϊϑὲ αἰΐα 
»αἰΐοηο 56 λανεοῦθαί) 50 0ὴ νν6- 
ὅθη. ἀθι ἀορροίίοπ Βοάἀθυϊιπβ (65 
ἄλλᾳ Βεῖροιμ ἀθπὰ νο] θη 5 ἄδε. 51ηΠ 
γΘΡίΘ] 1. Πθηη 850 ννῦνραθ ἀα5 ΕῸ]- 
Βοηἦθ νου βοπομθη. ννοΡάθη: 
τὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοις ἀθὸν βϑῖ!. ποις 
ΔΓ ἀὰβΒ Τοάοϑίοοβ. ἀθὸνρ θυ ά6Ρ, 

9 ὧι 

᾿ 

πο νὰὰνϑ.ϑᾧ ϑνΡς-Ρβ.ἰ.ἰ-ς-Ξ-ᾧοἨςΞ-»Ἠ-.- τε ὠμὰ 
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2 ΒῚ 

δλλα δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοις ἐπενώμα στυφελίζων μέγας “άρης 

δεξιόσειρος. 
Σύστημα β΄. 

ς Χ ᾿ κ ᾿ χα να Ν ἢ 

ἑπτὰ λοχαγοὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑπτὰ πύλαις 
,ὔ 7 Ν 7] 2 

ταχϑέντες ἴσοι προς σους ἔλιπον 
᾿ 

Ζηνὶ τροπαίῳ πάγχαλχα τέλη, 
Ν - - [Δ᾿ Ν 

πλὴν τοῖν στυγεροῖν, ὦ πατρὸς ἑνὸς 

μητρός τε μιᾶς φύντε χαϑ' αὑτοῖν 

διχρατεῖς λόγχας στήσαντ' ἔχετον 
- 

"ἤ 

χοινοῦ ϑανάτου μέρος ἀμφω. 

᾿ντιστροφὴ β. 

ἀλλὰ γὰρ ἃ μεγαλώνυμος ἢλϑε Νίχα 
Ων ’ὔ λ. - Ψ 

τᾷ πολυαρμάτῳ αντιχαρξισα Θηβᾳ, 

ἐχ μὲν δὴ πολέμων 

φοπάονη ἄθπ [Ππἰορρᾶηρ ΠΑΡῸ 

ΠΣ 
139. «,Αὐάδρο5. μ 16 ΑΡῸ5. Δπ- 

ἄθγῃ 815 Τ,005 ζ΄, ννῖθ οὐ δοηϑὶ 

τροπίϑοι γ υΊ ποῖον νοῦ ξένια, ἅν ἢ: 

τραύματα καὶ φόνοι διοῖδδι, 5. 28 

0. Ο. 1396. Δί5. ἄον παλαίχϑων 

ὃς τὰν πόλιν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑετο 

(Α 656}. δορὶ. 105) μοῖβϑι ον δὲξ ιό- 

σειρος, ΜΟΠ 6. πὶ ΤΠ ΘΙ ἀπ βοῖθα 

Κυϊορϑνν ρθη 815 αν ον! ἀϑϑι σϑῦοι αηά 

κνά ίρϑιον ἵππος παράσειρος Μη Κ- 

16: Ζυρί οἷν απ π δεξιό σειρος 

ἃ ἄθη φἰἀοκηοιθα. ΕΟ]. 1985 

ΒΠ4 Ἰὰρ,. σαπμὰὶ ἀθπ πολυάρματοι 

Θηβαῖοι, πᾶϊθ, ἀὰ τᾶ ἰγθὰ νοΓ- 

μναπάπο Ἐροῦπάο ἀπῖοΡ ἄθπι 1146 

οἶπος ζεῦγος ἀἄδοβμίο, ννΐο Α680}}. 

ΔΕ. 850 Ο ἀν 55θὰ8 ξευχϑεὶς ἕτοιμος 

ἦν ᾿4γαμέμνονι σειραφόρος. (16 

νον ἄοπη Θοβο θη. οὐνν ἄμπιο μοβ 

δϑεξιόχειρος ἰδὺ Β] 55. απ ἃ πλΔ}}, νοὶ} 

θ114105.)} 

111--.41. Βερυ πάσης ἀ65 ΒΟ  585- 

σοάδηκοπβ νῸὴ Απίϑιρ. 1, νψουη 

ἀὰς νοῦ ΑΡὸ5. ἄθη ἄργίροη ΡΟ Ρη 

χαροῦμ οι! 3008 μοϑβίαπά. 

143, ϑαγκαβιίβοι ρα ἀον πἰοὺ- 

δας ἀον ἄθρουν ἀσγοΙι ἀϊο Πἴη10}- 

ἀνγοίη ον ρῖο ρριο απ νῸἢ Ττο- 

Ρἄθα. βοζοίομμοι. 1686 νοβιαπάθῃ 

τι πανοπλίαν (ννό5584}}. 100 παν- 

σαγία), ἀα!ὸν πάγχαλκα τέλη, 

νἄον ἄοαι ζθ 5 ἀν ρον νΔοΙ ο 505 }- 

ἀἰρο Ζ011"., νεῖ. Τγδομ. 288 πάγ- 

χαρπα τέλη. ΘΙοποῖμ Τορὺ ἴῃ πάγ- 

αλχα ἱνροπίβοιο Ἀὐοκάθυμαπρ, ἀαΐ 

ἤδη (Το αΠ ον, πνοιλῖν 516. μορδη-. 

ἷΖοβϑη 129. 
144. Ῥῖο Ροϊάθη. Βυίάδον. οη- 

φοπϊοάοα. ἄσγοι ἱπροι νυ ΘΟ 56 156 }{1- 

βοι Μονὰ πίοι, ὙῸΡ Ίθσο" ππᾶ 

χνοῦν Βοϑίορίον, 50 (55 οἷ'6. ἄσμι θυ 

Κοῖπο τέλη δαιγιομθοιθη. --- [πὶ [01- 

δομάοθη νυν 46 ΒοΡΡΗ ἀον ΟἸοΙοΙι- 

Ποῖ νοϊάον. Βυάδοιν ἴθ Αθδιδιπιπαπρ 

πη ΟΦ Οϑομοκ δα 5 ΝΔομἀρ ΚΠ ΙοΙδι6 

Βοίοηι, τἀ ἀὰ5 ΨΥ Ιἀον παιάν! 6 

ἴθὸ5 Βορίπποηβ ἀπ ἀὰ5 ΠΆΡΙΘ 1}}- 

γος [,00865 ΤΘΟΝν 50 ΌΠ δὰ 26 10}"- 

ποη: ἀσροιννος ἄλπον. 4115. ἀπά 

πατρὸς ἑνός, μητρὸς μιᾶς, δυ- 

χρατεῖς, κοινοῦ, ἄμφῶ. 

145. αὑτοῖν, ἀλλήλοιν, Κυῦ- 

60} αν. δ1, 2. Α. 10. 

1406. δικρατεῖς, [ἂν "6140 

οἱορνοίοι, νθ]. Αἱ. 252. 

48.---154. Δα 50 ν. 2. θ6Ρ (ον 

ὙΨΧ1Π ρὸν Πρὸ ν ̓οάθη ΜΙβδκίαηρ νοῦ - 

βάπποη πὰ ἴῃ δἰοροϑίαϑυ |Π16ὰ αδι- 



ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

τῶν νῦν ϑέσϑε λησμοσύναν, 

ϑεῶν δὲ γαοὺς χοροῖς 

σαννυχίοις πάντας ἐπέλθωμεν, ὃ Θήβας δ᾽ ἐλελίχϑων 

Βάχχιος ἄρχοι. 

ἀλλ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας, 
Κρέων ὃ Πϊενοιχέως, 

- “- Ν , 

γεοχμοῖσι ϑεῶν ἑττὶ συντυχίαις 
χωρεῖ, τίνα δὴ μῆτιν ἐρέσσων, 

ἼΝὺς , ’ , 
ὅτι σύγχλητον τὴηνδὲ γερόντων 

ἴογπ αηκίροίθ [ΘΙ ΟΡ ---, 50 ἀἀ55 
ἀον ϑοθ 55. σὰ θη ἴππ Εηρᾶησθ 
δηροδίπηιηίθη ἀνραπάϊζοι μόθον ΕΡθα- 
[Ὁ δι" ΚΠ] ἀπ ΠἘ. 

149. αι ἀντιχαρεῖσα Κἅπη 
Ἰορθη, ἀδ85 αἴθ ΝΙΚα. 5101} ἴῃγὸΡ- 
56 115. σοίρουῦ μά 0)6, νν 61} ΤΉ θ η ἴμ 
Καιρ δ 510} ΠΘΡν ΡΒ ΘΙ ΔῈ ; ὁΟΥ: - 
ἀδ55 56 ἀντὲ τῶν πρὶν χαχῶν 516} 
πο ἃ ορυνίθβθη ππηὰ ρβαϊζ ἄπτοῖ ἀθα 
5Ί6ρ ρον ἅμ πὰ} 6, αἰβὸ ---- ἀντι- 
χαριζομένη. Πδνιηᾶπη ἡγε). γ1- 
(6η5. - ὕϑὀβθὸνΡ ἀϊὸ ΤΡ πο θη 
ἅρματα, ἀπά ἁρματηλασίαι (νᾷ " 
840 εὐάρματοι Θῆβαι) “ι 0. 
1002. 

150 ἢ .,Δὰ5 ἄδπ οθθη "θδϑθηάϊρίθη 
Καιιρίδθη. πἴπατ5. πηδοῦν ἀ855. [ἢ 1}}- 
ΤῸΡ ψνορρδϑϑί , πάρ ἄον ὨΙΘΒίΟΡ 
δία! ἀθ5. 50 ΠΟ 6 τῶν πολέμων 
ϑ. λησμοσύναν (Ηοιι. Θά. 24, 484΄ 
ἡμεῖς δ᾽ αὖ παίδων τε κασιγνήτων 
τε φόνοιο Ἔχλησιν ϑέωμεν) οἄδν 
ἐχ τῶν πολέμων (ρο5ι δοί[α) ἐσπέλ- 
ϑωμεν ναούς οἷπο ἃιβάν ον ον 
γ δηάσηρ τοι. (Μὰη ἀαΡ απ- 
πιδρ!οι τῶν γῦν νοῦ πολέμων ἰνοη- 
ποὺ, ΑἀΠα!Π]Π]Θη ἃ ἀθὸΡ θ]οῖρι τῶν 
νῦν, ἂὰ πιᾶῃ νἱϑ θῖν τὰ νῦν οὔθ 
τανῦν ονὐννανίοιθ.) 
188 ἢ, παννυγίοις, χὰ 0. ΒΕ. 

1090. 0. Ο. 1028. νον». ὃ Θήβας 
Βάχχιος ἄρχοι ἐλελίχϑων, (ΟΡ 

ΤΠοΡίβοιο Βακοίῖοβ (χὰ 0. ἢ. 210) 
[ἄμπνο ἄθπ Βοίροα, ἄοπ Εναθοάθη 

ΒΌΡΒΟΚΙο5 ΤΥ, 

ΘΥβοτςᾺΘγνη ἀ““, ᾿μἄθμη 61" 415 γονίδπ- 
206" δ646 6» αηῆν φιέα ἐἰξ. Ποπη 
ἐλελίχϑων 86} ἀυ7 ἀἰθ6 φάβοβ π᾿ 
οι ησιηροη ἄθν 5586. μοι ΓΤ αἢ- 
Ζῶ, Ψ»]θ ϑἰπιοαία. [ν. 25 ἐλελιζόμε- 
νος ποδὲ καμπύλον μέλος διώκω 
απ Ἠοϑγομϊοϑ᾽ α]0580 ἐλελέστρ ο- 
φε (εἰστροφεὶ πὰρ ἅτι6}} ἀθ1η Βακ- 
ΟΠ05 φαροίίθη πᾶθ θη. 

155 -- 102 δηδρϑβι150}}68 ΘΟ Π]υ55- 
βυϑίθιν, ὑοῦ Κρθοπβ Αηκαηΐ νον- 
κύπάοι νῖρὰ. 

186θ.Ὀ Κρέων ὃ Μενοικέως, 
ΤΡ] οἢ 6, 9] θιοδαμπι ΟΠ οἰ 6} 16 Β6- 
ΖΘ πα πΡ ἀ65. Ζαι οΡβίθη δα] οἱ- 
Γθα οι ἀπ ροιθη θη ΚΚδηϊρ65. 

151. γον}. χωρεῖ ἐρέσσων “μῆ- 
τιν ἐπὶ συντυχίαις, ,,ἴὼ ΕΌΪ5 6. ἀον 
δμδθοη Αὐιϊιονραηρθη. ς.ς Π 16 
Φυο ΠΝ. νεοχμὸς γνεαραῖσι ϑεῶν: 
ἴον. [Ὁ]. θιπάον , νοι" 416 (οη- 
ἠθοίαρθη, Ὑγ 6] 6 6 ΓΝ ϑθπᾶιπο ἢο- 
ΒΡΟηΒΙ0η. πδ΄ θη σύσε. 8΄ ἀ16: 
Ἰθα, πϊ ἄθν Βοϑιμουκιιηρ ἀρννοἶδβι, 
ἄδες ὨΪσΘη, νῸ ᾿ἀον Ἱζογυρμᾶιι5 
ἀϊθὸ Απκαηῖν Φοιμαπάθς νορκάπάοι, 
Ἠοβροηβίοη βδἰαιυ πάρι. )ὰ5 παηά- 
50 ΡΕ ΠΟ 6 ψεαραῖσι 5οΙιοῖηι (0586, 
νυ ον. .478: 

159. τένα δὴ... ἸοΡΠ ΑΙ ον. ἃ]ς 
τινὰ δὴ, σασπὰ] ἀὰ Κιυθοῦβ Βοάθ 
ΘΙ ΘΙ μι ἀἰθ Ααὐννοῦ ἁ ἀἴ6 ΒΡ ἃΡ᾽6 
ΘΡ Πα}. ἐρέσσων, ἐν ἑαυτῷ 
κινῶν, στρέφων, ἀναλογιζόμενος, 
ν 8]. Αἱ. 249. 

1 



0 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

100 πτροὔϑετο λέσχην, 
- ’ , 

χοινῳ χηρυγματι σπξμιμας; 

᾿-᾿ 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

᾿Ανδρες, τὰ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς ϑεοί, 
πολλῷ σάλῳ σείσαντες, ὥρϑωσαν πάλιν" 
ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομτπτοῖσιν ἐκ πάντων δίχα 

1τθῦ ἔστειλ ἱχέσϑαι, τοῦτο μὲν τὰ “αΐου 
σέβοντας εἰδὼς εὖ ϑρόνων ἀεὶ χράτη, 

τοῦτ᾽ αὖϑις, ἡνίχ᾽ Οἰδίπους ὥρϑου πόλιν, 

χαπεὶ διώλετ᾽, ἀμφὲ τοὺς χείνων ἔτι 
παῖδας μένοντας ἐμπέδοις φρονήμασιν. 

110 ὅτ᾽ οὖν ἐχεῖνοι πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν 
. Μἶ δι , γὕὔ , , Ν 

χαϑ' ἡμέραν ὠλοντο πταϊσαντές τε χαὶ 

χεληγέντες αὐτόχειρι σὺν μιάσματι, . ἄν 

101. σύγκλητον, ἀον αἱϊ- 
506 Απιδάγυοκ [ν ἀπ βου ἀθη! 6 
ΜΟΙ Κϑν υβδη ηροη; προὔϑετο, 
Μροάϊαιη, ννϑὶ! ἀθ πἀπιυιηϑοινάπκῖο 
Ἠδ ΒΟ πὰ" δθῖπθη ΔΎ Π]|.Θὴ Ρ6- 
Καπηΐ ποθ νν1}}}. -- ϑιαιν ὅτι 
Ποῦ νοο ὅτε. Αδν }θπ685 ἰδὲ τς τένα 
δὴ μῆτιν ταὕτην ἐρέσσων, ἐπεί 
γε δή, φιεοἋ, νβῖ. ῬΙΗ]. 1011. 0. 
Β. 500. --- θὸνῦ Ζννοῖο! ἀδ5. νεἱΐ 
ἄθ χήρυγμα ποῦ ἀηροκαηηίθη 
ἋΟἸον 5. (Ζιι 220) 1ᾶϑϑι ἀθηθ θη, νν 16 
νηΐ ΘΙ ἀανρὰη ἀδηκί, ἀδ55 Κύθοη 
80. ΠΟ 65 ἀθνίοιν ἀάγαῦ ἰορὶ, ἀδ585 
ΘΙ" 65 ΘΙΠΖΙΒΟ 6 η Κοιμθη Κὔπηϊσο. 

109 ἢ, ΡαΡαἰ ΚΙ 86 }}6. 5402 ριηρ; 
βίαι. ἐπειδὴ ϑεοὶ τὰ τῆς πόλεως 
ὥρϑωσαν, μετεχαλεσάμην ἐγὼ 
ὑμᾶς, ὙΒ]...221 ἔ. 

108. ἄνδρες, Καρζ πὰ ἀθν} 
βίαι! ἅ. πολῖται, Θηβαῖοι, νρὶ. 
207. θη. δῖδαι, νορρί ον Κρθοὴ 
τ Θἴηθηὶ γθὴ ποδίρεν βναηάαηρ 
π΄ ἀπὰ 6} σοβομ! αι ἀθρίθη 50} 16, 
ν8 }]. 189 ἔ, Ο. Ἡ. 22, ννϑίοϊιοβ 16ἰζὶ 
νά ον. ρογαάθ ρΟΡΊΟΙ δ᾽ 561, νρ]. 
0. ΒΕ. δ1. 16 ΑΙ οΡα θη πολλῷ 
σάλῳ σείσαντες πιδομὶ ἀϊὸ ποῖ: 
{66 ἔὐυβονατογιιηρ; [0 ν. 

1064. ἐκ πάντων δίχα, 65 

οἤ "δε 5 5607) 514, ἃ. ᾿ν. Ρηαο- 
[6)" ὁθέ6)"05 Ῥοεἐοδύνεινι, νΌ]]ον" Αα8- 
ἄγιοκ (ν8}]. οἷος ἄνευϑ' ἄλλων α. 
ἃ. χὰ 0. Ἐ. 1469), ννο}}] Κύθοῆ 65 
θοῖοπὶ, βονύδάρ ἀϊὸ νουιροίο ἀδν 
διδάϊ, ἀϊθ ἴἢΡ Αμπἄπρ ΟΠ Κοὶς ἄθη 
Γράπορη ἨδΡρβο θΡα. θοννᾶ:, θΘΡα- 
ἔθη χὰ μά θη. 

16δς. ἔσεειελ; 
ῬΡμ1]. 00. 

[61. τοῦτ᾽ αὖϑις, τοῦτο δέ, 
χι Ὁ. Ἡ. 6008. 

108. ἐπεὶ διώλετο... ᾿ᾷ58᾽ 
δΡΚϑηηθη, 55. 500}... 16" Ροϊγποὶ- 
Κοβ πὰ ΕΣ ΘΟΚΙο5. ἴσο ψᾶἄϊθγη, 
Τ,αἴο5 ἀπὰ Οοά ρι5, ἀπη}}0{6}}} 81 [0]-- 
σθη ᾿ᾶϑϑι, οἢπο οἷπθ νου 5011 {Ὁ 
Κυθοηβ. Υ8]. ἀϊὸ Ελ1η!. 

110. πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν 
χ. ἦν, 286. 14, 

111. 1. πα φ α»πένο ἀτιει τα ἂν 
πληγέντες, νῖὶο Θ64. 0. (Ο, 1988 
ἄθμι Ρο]. ἤπομν ϑανεῖν χτανεῖν τε. 
Μ|ν ἄθιν ἂη5 πάθ βοϑιθ! θη, ΒΡ] 
ον Βροϊαιϊΐοη. δηρ πεν πληγέντες 
2 νου θη ἀθηάθη καί ν6]. 409. 0. 

ἱκέσϑαι, νξὶῖ. 

ἢ. δδδ. -- αὐτόχειρι σὺν 
μιάσματι, τῆς αὐτοχειρίας, 
γον». κεἰ ὦλοντο. ΝΜὶϊ σὺν μ- 

γον ο}., Ῥιηά.: 0]... 2, 42 ᾿Βρινὺς 



΄ ἈΝΤΊΓΟΝΗ. 51 

᾿] τ ’ ᾿ ’ ᾿ Ἀνὰν , ΒΩ 

ἐγὼ χράτῃ δὴ πάντα χαὶ ϑρόνους ἔχω 
γένους χατ᾽ ἀγχιστεῖα τῶν ὁλωλότων. 
ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαϑεῖν 

ψυχήν τε χαὶ φρόνημα χαὶ γνώμην, πρὶν ἂν 
ἀρχαῖς τε χαὶ νόμοισιν ἐντριβὴς. φανῇ. 

- ἐμοὶ γάρ. ὅςτις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν 
μὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται βουλευμάτων, 
ἀλλ ἐκ φόβου του γλῶσσαν ἐγχλῇσας ἔχει, 
χάχιστος εἶναι νῦν τὲ χαὶ πάλαι δοχεῖ" 
χαὶ μείζον᾽ ὅςτις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας 

φίλον νομίζει, τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω. 
ἣν ᾿ ’ 57 Ν εξ ’ 2 ς - λει ᾧ 

γὼ γὰρ, ἰστω Ζεὺς ὁ πανϑ' ορῶν ἄξι, 
27ὔ - 

οὔτ᾽ ἂν σιωπήσαιμι, τὴν ἄτην ὁρῶν 
στείχουσαν ἀστοῖς, ἀντὶ τῆς σωτηρίας, 
ΓΝ ’ Αρ “ ᾿ 

οὐν ἂν φίλον ποτ ἀνδρα δυςμενῇ χϑονὸς 

ἔπεφνε σὺν ἀλλαλοφονίᾳ γένος 
ἀρήϊον. 

118. χράτη καὶ ϑρόνους, 
ΤΩΡ ΘΡΥ  ἀ6Ρ Θοβδιμμηΐθη ργγβΒΟ 6 Ρ- 
Βονναὶν, νρ]. 16θ. 0. ΜΒ. 2357." 0. 
Ο. 425 σκῆπτρα καὶ ϑρόνοι. 

110. Ἀ 16 Ηδα απ; ψυχήν τε 
χαὶ φρόν. καὶ γνώμην, 
ἀ16 νοὶ], ΡΚΊΠΟΠ 6. ἀδβιππαηρ Ζὶ 
Νεζοίοιιποι. 

171. ἐντρ ιβής, πυδγϑαΐπ5, ἈὈἢ ἃ- 
0165 ἀρχαί, ΟΡΡΙ ΚΟΥ ΙΘΙ 6 
ὙΥῦνάο, νόμοι, β656121}}0}}6 
ΕἸηΡ οἵα ρθη, ἀἰ6 νοὶ τύ- 
ραννος ΩΝ ϑΟΡΠΟΚΙο5 ἀθηκὶ 
ἂπ ἐἴθ αἴθ (ἀποπιθ οἰπμθβ ἄθι 516 θ6η 
γγ εἴβθη : ἄρχὴ ἄνδρα δείκνυσιν. 

118. Νάοι. ἄθι ἃ] ρϑιιθίμθη (6- 
ἀδηκοη, ἀδ55 πιᾶη ΘΡδ' ΠΔ0]} 56 1Π 6} 
ΟΠ ΘΠ θη ὙΥ ἸΡΚϑαιηκοὶς θοῦ οἰηθη 
Μίαππ τ ο  ὈΡΓ ΒΘ]. Κῦππθ, ρϑμὶ 
Κγθοη δυΐ 510} 560 |}05ι, ἀθν ρθη ἴὰ 
ἀϊοβθηὶ Εἰ }}6 56], οἴνν 5 ΒΡ ἄρον, 
Αἰ ἄθιπ Ζυβαμηοπῆδηρο οΡράηΖθ 
πιὰπ : Ν ἃ πὲ 11 6 ἢν ἀπ ΘᾺ] νοι νοΓη- 
ποΡοῖπ τ} ππθίη θη ὈΙ5ῃ 6. ΠΟΘ ΟΝ πίομς 
θοννἄμνίο ἀνα ἀϑἄϊζοη θοκαπηὶ χὰ 
Πδοθοη. ΠΡ ΥΙ]Ρὰ ἀὰ5 ΟΜ] 

ἀθ5 ἀδπηζθη ἅθον Α1165 56- 
ἢ 6η: 

180. θεῖ Κυθοη 80 νυ θὲ β]θῖοι 
ἀν 506 016116 Ε4]]} νοι, ἃ. 1ι. 416 ν8- 
ΘΙ ΘΓ ἢ 465 ΒΟΥ ἅ])η15565 [ν᾽ Ρο]., 
ἀ16. δ οἶπα 41||6 ΕἼσομ! ὀθηΉ ]οἢ 
νογκαπαρι Παῦ. 

181. νῦν τε καὶ πάλαι, νϑ]. 
Ε]. 6160. 901. 

188. οὐδαμοῦ λέγω, ἐν οὐ- 
δεμιᾷ ψήφῳ τίϑεμαι, οὐδενὸς 
ἄξιον ἡγοῦμαι, ΜΘ βοηϑδὶ οὐδα- 
μοῦ ϑεῖναι, τάξαι, νΒ]. “πὰ 0. (. 
2) 8: 

154: Ἰστω. Ζεέυφο.. το ΤΟΙΘΙΣ 
ΟΠου" δοῦνναν, χὰ Ὁ. (ὦ. 520. 

188. σιωπῆσαι πἱἷῦ Βοζὰρ δαυῖ 
180 γλῶσσαν ἐγκλῇσαι. 

180. στείχουσαν, πὰ 10. Πὰς 
{Ππ}}61} νυγὰ ρον] 10} ΠΘΡΔΠΒΟΙΡΟΙ- 
[θά δοάδομι, ἀἄδῃον τὴν ἄτην. --- 
ἀντὶ τῆς σωτ., .«,(ἀπὶ| θη ΡΓοὶβ 
ἀδν οἷρποὰ Βοιταηρ ", πᾶιῃ]. οὐκ ἂν 
σιωπήσαιμι. Κόπηϊθ ον μηοἰπο οἰβθ 
Ἠοίζαπρ ἀρ ο Β ιν οῖσθη ορκαιΐθη, 
50 ννῦραο. ἴοΝ 65. ἀοοῖ πίομῦ ἐπη, 

1571. ΟΝόοοῖι νυῦγάο ἴθ τ [ἢν 
τη θῖηο ῬΟΡΒΟῸῊ οἰπθη δίαδιβίοι πα Ζιπὶ 

ΔῈ 
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ϑείμην ἐμαυτῷ, τοῦτο γιγνώσχων, ὅτι 

ἥδ᾽. ἐστὲν ἣ σῴζουσα, χαὶ ταύτης ἔπι : 
190 7τλέοντες ὀρϑῆς τοὺς φίλους ποιούμεϑα. 

-" 2 

τοιοῖςδ᾽ ἐγὼ νόμοισι τήνδ᾽ αὔξω πτόλιν" 
δ ἐᾶν γ κ “οι "ἕξ . 

χαὶ νῦν ἀδελφὰ τῶνδε χηρύξας ἔχω 
Σ 2 »» , - 2 ὃ ν ν ἢ ,ὔ 

ἀστοῖσι παίδων τῶν ἀπ΄ Οἰδίπου πέρι" 
Ἔ Ε λ , ᾿ « 1. κ ΡΒ - 

τεοχλέα μέν, ὃς ττόλεως ὑπερμαγχῶν 
5, - 

ιϑδολωλὲ τῆςδε, τιάντ᾽ ἀριστεύσας δορί, 
,ὔ Ν 

τάφῳ τὲ χρύνψναι χαὶ τὰ τιάντ᾽ ἐφαγνίσαι, 
«ι -Ὁ ΒΡ] , ΒΥ) - 

ἃ τοῖς ἀρίστοις ἔρχεται χάτω νεχροῖς" 
. μ ᾽ “- ΄-Ὸ-Ὃ 

τὸν δ᾽ αὖ ξύναιμον τοῦδε, Πολυνείχη λέγω, 

Ἐγθαπάο πιο θη ““, τ Ἠ ΠΟ Κ ἁαΐ 
ῬΟΙγπΟΙΚΟ5. 1) Πααυριροάδηκο ἰδὲ 
ἄσροι ϑείμην ἔμ αῦὺτ ᾧ 50} παν- 
Κλ ναὶ. Ὁ: Ἢ, 1143. ᾿ 

188β8. τοῦτο γιγνώσκων, 
»ῳ 80 Πρ ονΖουραηρ᾽ Ἰ6 6 πη ““, νρ]. 
110. 

1807} ΝΡ ᾿ἀο Νίαδν 151 ἴπὶ 
ϑιαπάθ. 00} ἄθη ΕἸ Ζο] πη η ννο ] αι" 
Ζὰὰ ΘΠ] π ἀπά 50 Ἰᾶημο νὴ ἀα 
ἄθιὰ ἀπνουϑ γί Θ αι. δαί! Ὁ 56- 
56 1η, πη ΟΠ 6 ἢ Ὑν 1 ἢ 5 ἀἴο Εουη 46“, 
ἀ: ᾿. ἀϊὸ ἀο!ῦο πη Εροαπάθ σον η- 
ΠΟΘ ὙΠ ΠΕΡ, ΥΘΠἢ {π56} Βρναν: 
ΤπΓ ΓΘ 556. τηῖϊ ἄδην ὁ η.ΠοΠοὴ ὙΥ Ὸἢ] 
Ἠαδπὰ ἴῃ Παπά βρϑιι. )ὰς ΒΙΙὰ νυνὶ 
05. Ὁ: Ἀ. 094 ᾿. ῬΘΡΊΚΙῸ5. Το. 
2, 00 ἐγὼ ἡγοῦμαι πόλιν πλείω 
ξύμπασαν ὀρϑου "μὲν ἤν ὠφε- 
λεῖν τοὺς ἰδιώτας ἢ ἢ χκαϑ' ἕχαστον 
τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἀΐ ϑρόαν 
δὲ σφαλλομένην. καλῶς μὲν γὰρ 
φερόμενος ἀνὴρ τὸ χαϑ' ἕαυ- 
τὸν διαφϑειρομένης τῆς πατρίδος 
οὐδὲν ἥσσον ξυνασιόλλυται, χαχο- 
τυχῶν δὲ ἐν εὐτυχούσῃ πολλῷ μᾶλ- 
λον διασῴζεται. 

191. νόμοις αὔξειν πόλιν 
50Π πη! πὰ 5ἰα Πα Ὁ νοὴ (ἀθ5612- 
σοθ ον, πΙΘμ} νοη ἄθπι, ν Ι ΟΠ Ρ πΔ 0} 
Βοδίπα θη (ἀτλιιη 5ἄϊζοη οἰποη δ[δαϊι 
Ἰοηκοη νν}}. θὰ διιβϑοράθηι ἀἃ5 Εἰι- 
ἴὰαγαμι. ποῦν θη ἀρ βομοῖηι, 850. νοΡ- 
τπὰϊῃο ἴθ ἄξω, 50 ἀδὰ55 4ὰ5 ΒΙ14 
νοῆι ϑἰδαῦββο  Π[{ὁὄρ[ὃἕρἔϊ ἀπ 0} ΠΡ Ζὰ 

πόλεως νγορθη 465 
ΜΟΙ ΔΕ ΑΜ ΝΣ ΤΥ ἡ τς 

αγυπάθ Ἰᾶρο. ὅ0 ννἱνὰ ἄγειν πό- 
λιν, ϑῆμον, πολιτείαν δόδαρι ππὰ 
ἄρχειν καὶ ἄγειν, ἄγειν χαὶ δεσπό- 
ξειν ιι. ἅ. νορ θα πάθη. οο. Κῦπηρῃ 
ἀϊὸ ΑΡΒΟΒ ΡΟ 6. ἀ00} τῆσδ᾽ ἄρξω 

ΒΟΠ ΘΙ. ἄθμὶ. 
πόλεως 

θοὸν (ποι ᾿ια θη. 
195. πάντ᾽ ἀριστεύσας δο- 

0 ἐ ([μὰν, Δ ΘοΡ. χερί), ν8}. ΤΡδοῇ. 
488. 

1900θ. ἐφαγνίσαι, ἁγνίσαι ἐπὶ 
τῷ τάφῳ, οοποίπ. ζῦμι τάφος, 
Υ81. "247, 

1917. ἔρχεται κάτω, νβϊ]. 2ὅ, 
Ὑν6 1} πη Θ] α}}16, ἀἃ55 Τ᾽ οἀ!Θηβροη- 
ἄθη Ζιι θη Τοάϊθη πιο" ἀν Εν’ 
πἰηπαάγἄησοη, Αο80}. Ῥου55. 020 
πέμπε χοὰς ϑαλάμους ὑνὸ γῆς. --- 
θο ὙγοΡ απο ἢδὸ πᾶϊ!6 ογοὶ 
Κυροιβ χήρυγμα ἄδπ Βάρρορῃ 6)"- 
Ιααρ!, 1 σὰ ᾿οϑιίαιθη, τνἄμροηά 
4001) ποῖ 24 Γ ἘΠπ., ννῖθ 65. 5108 
σοράμνιο, νοη ϑϑίηθη Νἄομϑιθη μ6- 
ΤΟΙ 5 θοϑιίαι οι, νὰν. Νάμ!ο! Κύιθοη, 
ἀοΡ. νον" ἅ]Π1}6η ίηροη (ἃ5 νοΙΡοὶ 
βορθη Ῥο]. ἴπὶ δίῖππο Πὰς τππᾷ ἀϊθ6 
ἀϊοβοη θοιΡο 46. ὙΘΡολ ππιπρ 1} 
ἀο0. ομηι ἵπβη. ἃῃ κηρύξας ἔχω 
ἀηχυκηϊρίοπ ἀθηκι, πὰ ἀπροῖ ἅϊπι5- 
56ΡΠ 66. ΑΘΘΠΜΠ Δ ΠῸ0Π. Δ ΟΙ ννᾶϑ Θ᾽ 
νοι Εἰ. ϑαρὶ ἀουϑο! θη. ΒΙΡαΟΙα" 
δηδοραδϑί, ν6]. σὰ 0. (. 1019. Εν. 
ἀππὰ. ἀἴθ55. ἀΡῸΡ, τπἢ 56 ίη νϑυϑ 16 6- 
π605 νορίμΡοη. ρόροη ἀἴθ Βνάάοι" 
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ὃς γῆν στατρῴαν χαὶ ϑεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς, 
φυγὰς χατελϑών, ἠϑέλησε μὲν πυρὶ 
σιρῇσαι χατάχρας, ἠϑέλησε δ᾽ αἵματος 

χοινοῦ πάσασϑαι, τοὺς δὲ δουλώσας ἄγειν, 
τοῦτον πόλει τῇδ᾽ ἐχχεχήρυχται τάφῳ 
μήτε χτερίζειν μήτε χωχῦσαί τινα, 
ἐᾶν δ᾽ ἄϑαπτον, χαὶ πρὸς οἰωνῶν 

Ν Ν - Ἧς Χ ΙΣ ὔ 7 

χαὶ πρὸς χυνῶν ἐδεστὸν αἰχισϑὲντ 
Ν ΒΩ τ ΣΝ 2 

τοιόνδ᾽ ἐμὸν φρόνημα, χοῦπον ἕχ γ 

δέμας 
ἰδεῖν. 

ἑμοῦ 
᾿ ,ὔ 2 « ᾿ Ὁ τ ν 

τιμὴν προέξουσ οἱ χαχοὶ τῶν ἔνδιχων. 
3 ΡῚ [κ᾿ ΒῚ ΄- “- ᾽ὔ Ν 

ἀλλ᾽ ὅςτις εὔνους τῇδε τῇ πόλει, ϑανὼν 

χαὶ ζῶν ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τιμήσεται. 

415 ἅ15 β] ΘΙ Θηὶ θυ οἴ 19 ΘΙ 5510} 6 
απ δι [216}}6 Ζι" (ἀδϑδπηῃ μοὶ δηὺ- 
ΞΡΓΘηρ θα. [ἀ]6 πη Σὰ ᾿Ά558η. 

190. 6]. 285 Ε΄. -- ϑεοὺς τοὺς 
ἐγγ.. ἜΙ. 428. Αδϑοῖ. δορί. 588. 

200. ΡΟ]. νὰν ποῖ δορὶ). νοπὶ 
ἘΠ ΘΟΚΙο5 μὰ ΕΠ Π5 ΕΠ αηρ ἀθι διδαι 
ψογυθᾶπηϊ, ν9}]. ἀ16 ἔτη]. χαπὶ 0). (. 

201. πυρὶ πρῆσαι, νϑὶ. 1211. 
Ἄγ α5 ἀον Βδιηα ὑπαϊ, 5 θΊ θ. Καθοη 
αὐ ἅδη ὕτσμοθον ἀθ5 Κυιθροϑ δἰ θη. 
-- -ἠϑέλησε δέ οὶ δἰ δα θη πη- 
ἸορΊβο} ἀπροκηϊρ, ἀὰ γῆν πατρ. 
χαὶ ϑεούς οΥννναγίθη [16055, Κυθοη 
νυράο αὐ! ἠϑέλησε μὲν πρῆσαι οἷῃ 
ΟἸϊοὰ [ΟἸρθη Ἰά556η., σον βίθ!ἢ- 
ἴ4}}15. δἰνναβ, ἀὰβ Ρ0]. βόβϑϑη ἀϊθ γῆ 
απὰ ϑεοί ἴπὶ 0.1} 46 ρον, διᾶπάο. 
ΑΡον ἄδη "θ6ὶ Εσην7ν ἀπ παπρ 465 δίααίδ- 
ἴοι 5. ΒΟ Πρ Θρρορίθη Κυθοη ἰγοιθὶ 
βρη Ῥαϊμο5. Ζαὰ ἅδ᾽ Απάρμον η9έ- 
λησε δέ, ννοπῖϊῦ ΘΙ ἃκ5 (Θ᾽ ἀπ ἄπρ- 
πεΐϑη θαΐη διιβννϑίοι!. --- αἵμα- 
τος χοινοῦ πάσασϑαι, ὙψρΙ. 

111 ἶ., Αὐϑάγιιοκ ἀρ ΓΝ 
Καυϊοσθννυ!, νρ]. Π. 4, 35. 22, 340. 
24,212. ΤΠ ΘΟΘ 5 942 νοι}! 561- 
ΠΟΙ Βοϊηάθ μέλαν αἷμα πιεῖν ππά 
ἀθν Δ 6 Αϑίο ον Τ γάοιιβ νῸΡ ΤΠο- 

θη ὠμοβρὼς ἐδαίσατο Τὸν ̓ στά- 
χείον παῖδα διὰ κάρα τεμών 50}}. 
Ἐν 153. 

202. τοὺς δὲ...., 15 Οἢ νογᾶ5- 
βίηδοτ ὦ ν μὲν αἵματος πάσασϑαι. 

208. Πὸ ἄρον]! θίονιθ [ας ἐχχε- 
κηρῦχϑαι, ΘΟ ΙΟΠΟΡ. ΟΝ] ἃπ5 21 
ΤΡῚΣ 510}. ΘἰῃϑοΊ] ἢ, ἰδὲ νοῦ Μυ5- 
ΘΓᾶνΘ ν ΡΟ ΒΘ ΓΙ. Κρδοπ ἡγ 8 194 
ἀϊθὸ ἄρον" θοιάο θυίάον ΒΕ ΡΟ θα 
γοΡρραηρθη νθη χηρύξας. ἔχω ἃ}- 
ΠΥ ΓῚ πιάομοα, ᾿Ἐτεοχλέα μὲν.....» 
τὸν ὁ᾽ αὐ ξύναιμον. ΝΝ ἄὰ δὲ 
Ἰᾶηρονῦ. θῈὶ Ροὶ]. ΟΡ ΘΠ. ἀπᾶ ἀ- 
ἀσγοι ἀϊθ ΑΡΠἀπρΊ κοῖς νοράπηκοιῦ 
γνᾶγο, 80 ΟῚ ΠΟΙ: ΟἹ ἀἃ5 5Υπὸο- 
ὨΥΤΗΘ ἐχχεχήρυχται. αὶ ΘΌ0}ι. τάφῳ 
μήτε χτ.. μητε κωχῦσαι ππάὰ πΙομῦ, 
6 416 [μορὶκ [ογάουι τὸ μὴ 
τάφῳ αἀτερίζειν μη δὲ κωχ., νϑ]. 
21, ΘΘΒΟ ἼΘθΘη, 50 Κοιημΐ ἀϊὸ δ οὰ- 
ἀσπρ ἃ} Κυροηυ προϑιϊπιη, ν᾿ 16 ΟΡ 
ἈΝ ΒΠΟΝ 199 [( ἀϊ6 βθθηρα διγαοίαμ 
γΘΡ]ο Ζι. 

205 [, ον". χαὶ (ἐῶν) αἰκισϑέντ᾽ 
ἰδεῖν (αδσρ 6 οι) δέμας ἐδεστὸν 
πρὸς οἰωνῶν χαὶ πρὸς χυνῶν (τὰ 
ΑἸ. 890)... ,,ἅᾺ.] [μοῦ 6 νοὴ ΤΠ θΡθη 
6 ΡΟ 556 η", ψοῦᾶι5. αἴθ αἰχέα τῆς 
ὄψεως ἴο!οϊο. 

207. φρόνημα, νΕὶ. 110. 

208. προέξουσιν, οἷη ἢγρεῖ- 
ΡΟ Π5ΟΠΘΥ ᾿Ἀυβάνιοκ, αἷσ οὕ ἄθὴηὶ 
(ἀὐϊοπ ἀπο ἢ ΕΠραηρ ἀδ5. ϑο. 66 }- 
ἴθη οἰννὰβ ἂἃη ἀδὺ ἘΝ σοκύργι 
υυῦνρἀθ. 6" βο!οῖηθᾶΓ Ηΐ αἰ ΠῚ 
σροέξ. γΘΡΒΟΙν Ἰηἀ61; θ6ὶ ΦΙΟΒΕ ΡΟ 
[πὲ οΡβρίραιοι. προ ἕ ξουσιν. 
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ΧΟΡΟΣ. 

σοὶ ταῦτ᾽ ἀρέσχει, τταῖ ΠΠενοιχέως Κρέον, 
τὸν τῇδε δύςνουν χαὶ τὸν εὐμενῆ σόλει. 
γόμῳ δὲ χρῆσϑαι παντί τού γ᾽ ἐνεστί σοι 
χαὶ τῶν ϑανόντων χωπόσοι ζῶμεν πέρι. 

ΚΡΕΩΝ. 
- ς ΌΝ ν - ΕῚ - υ ’ 
ΣΙ ως ἂν σχοποι νῦν ἣτε τῶν ξιρημξνων. 

ΧΟΡΟΣ. 
’ὔ - ’ ,ὔ 

γεωτέρῳ τῳ τοῦτο βαστάζειν πρόϑες. 

ΚΡΕΩΝ. 
3 2 ῃ  ῥῳξ, π ἢ ῳ, - -  Υ , 

ἀλλ εἰσ ἕτοιμοι τοῦ νεχροῦ γ᾽ ἐπίσχοσοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
“Ὁ 7 “' 

τί δῆτ᾽ ἂν ἄλλο τοῦτ᾽ ἐπεντέλλοις ἔτι; 
ΚΡΈΩΝ. 

τὸ μὴ ᾿πιχωρεῖν τοῖς ἀπιστοῦσιν τάδε. 

211. 16 βιϑιηθβθηθ Αηΐννονὶ 855. 
ἸΘΚρα, νῖθ ἀθνΡ (ον πἷἱλ ἀθν 
δίθθηρο ἀδ5. ἀρθιθίουα 'ὶ θυ Ζθι 
ἀ00}} αἰ οἢ } οἰηνουδίαπάθη ἰδ: 9.1» 
"6 6. ἀϊοδο Βοβυιμαηρ, ὑπὰ ἃ]- 
Ἰορ αἴ ηρ5. Καμηϑὶ, ἄτι 18 ἃ15 ΠΡ" (65 
Τιἀηάθα ΡΟ θη. νὰ ἀπ ψ 150: 
θοὸν πἰοθ Φοάουιμᾶπη ἀν Πμ6 ἴῃ 
ὁϊοϑο Εἀ}|]}6 ο]θίομο. Δηβίομι 
561η. “ 

211 Γ᾿ Απολ πῖον νου γ ἂν} δίολ ἴῃ 
ἄθπ ἃροννοβηθη ὙΥ ονίοι ταῦτα ἀρ. 
σοι τὸν ϑύςνουν τῇ πόλει ἀον νοὸν- 
μαϊπὸ ἴὔπνν1}16 ἀθ5. ἴῃ 56 1η6 } ἴγθα- 
ἀἴροι διπππαπρ βοϑίνίοη. (0 5. 
6 Αοο. 5. πὰρ ἀρέσκει νϑΡθ απ θη 
πϑοῖ ἄθπὶ ϑδίππο σὺ ταῦτα δρῶσαι 
γοεῖς τὸν δύςνουν, νρ]. χαχὰ μή- 
σατ᾽ ᾿Αχαιούς. ϑ Ιυδι ἀϊθ [Ιοἶβὸ 
Αδπάολιηρ χὰς "τὸν εὐμ. (--- ἐς 
τὸν δύςνουν καὶ ἐς τὸν εὖμ.) ννῦνἀὁ 
ἄθπι Τοπο Εϊηι ας ἴπὰη. 

218. παντί πού ἔνεστί 
σοι Ενίαραν κἰαι πού τ΄, ,,ἀὰ παϑὶ 
7ὰ γν οἱ} ἤν Ή οι Μ δολι, ἀαχυ". ὙΥτΡὰ 
σίου δοηϑὺ πἰο!ν ἀπηι 061} 81 μ}1| γὲ 
γουθυπάθη, 80. βομῦνι ἀϊθϑθ8. Διο] 
ἴθι" δἰ ρθη οἷν σὰ παντί, ὑὑὶ} ἀΡ ον 
μΐηϊον ποὺ, Ὑγ6}} ἀϊθβὸ5 παν παντί 

δ᾽ ΘΙ βᾶμι ἴῃ οἰ ΟΣ νον ἀμ. 
(θιπάου" που πάρεστι.) 

218. Κύθοῦ β0 } 16 5890 ἴῃ. οὐννὰϑ 
50 ΡΟ Αὐὸ ὡς ἂν ἦτε θὰ ἀὰ5 
νοῦ (ον ἀΡροίορίο Ζυροβιάηάη δα 
56 1π0}} δον οΚοιμμ θη οἷυ : ,,50 
5010 11 ἀπ ΔῈ ΘΙ ΘΙ δοίη",  οο]ι 
506 1} οἷπο ῬΑΡΌΚΟΙ ἀμοπηιθο} ] 10}, 
γν οθο ἀϊὸ Νιϊιίζχαηννοπάιης (65 
ΟΡΐρθη. οἰ] θῖίθ, ὑνθ55}}4}} ἰοθ ὡς. 
οὺν σκοποὶ .... νοι πο. (Ὀίη- 
ἀονῖς πῶς ἂν --- εἶτε, ἃ. ᾿. εἴητε, 
ἰδι βᾷπζ νον 6 }}}}.) 

210. θοὸν (μον, ἀον Κυθοις νον 
ἴοι ἴῃ ἀοϑϑθθη ϑ΄'ηπθ ἃ ρϑί, 
νυν ὕμϑομ! ἀϊοὸ Βοννδοιηρ ἀὁ5 [26 16]1- 
ΠΔ1}8 Θἴπθι Φἄπρογη δυο μαροη. 

218. ἄλλῳ νἴε ἄλλο, Βοϊΐάε5: 
δίθιοι σαν θοχοιρῤρι, Κοπηΐο βοϑοιχι 
ννοάθη,, οὔϑδοιοῦ Κυύθοης Δηίννοῦε. 
[ἄν Ιου χίοο5. ΒΡΡΊΟΝ τ: ,,ννθηη Βο θπ 
ὙΥ ἀομίον Ῥοϑίμμμ! 5᾽η4, ννἃ8 Καμῃ 
ἄδηη ἀὰθ ψγῸ}} 86, ννὰβϑ ἀπ 
ΔῈ 556} ἀ δ ὶ πο Δα Ρ ΘΙ 5. Ὁ" 

219. Κυθοῆ νου ]αῦρι, ἀκ85 δ 
Ομονοαίθη ἴῃ ἀν Θυγο αηρ᾽ 56 1- 
μ65 γουροὶβ ἱπμ Ζι" ὅθ [6 506 ΘΠ, 
501|16η. -- ἀπιστεῖν, ἀπειϑεῖν, 
νϑῖὶ. 219. 2717, .052. 
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ΧΟΡΟΣ. 
, ΡΒ.) [τ - «᾿ - ,ϑ»κ-ο 

οὐχ ἔστιν οὕτω μῶρος ὃς ϑανεῖν ἐρᾷ. 220 
, ΚΡΈΩΝ. 

χαὶ μὴν ὁ μισϑός γ᾽ οὗτος. ἀλλ ὑπ᾽ ἐλπίδων 

ἄνδρας τὸ χέρδος πολλάχις διώλεσεν. 
ΦΥΛΑΞ. 

ἄναξ, ἐρῶ μὲν οὐχ ὅπως τάχους ὕπο 
δύςπινους ἱχάνω χοῦφον ἐξάρας πόδα. 
πολλὰς γὰρ ἔσχον φροντίδων ἐπιστάσεις, 295 

ὁδοῖς χυχλῶν ἐμαυτὸν εἰς ἀναστροφήν. 
ψυχὴ γὰρ ηὔδα πολλά μοι μυϑουμένη" 
»τάλας, τί χωρεῖς οἵ μολὼν δώσεις δίχην; 

τλήμων, μενεῖς αὖ; καὶ τάδ᾽ εἴσεται Κρέων 

ἄλλου τταρ᾽ ἀνδρός; πῶς σὺ δῇτ᾽ οὐκ ἀλγυνεῖ; ὁ. 250 

τοιαῦϑ'᾽ ἑλίσσων ἤνυτον σχολῇ ταχύς, 
χούτως ὁδὸς βραχεῖα γίγνεται μαχρά. 
τέλος γε μέντοι δεῦρ᾽ ἐνίχησεν μολεῖν, 

220. ἡ ο μῶρος ὃς οὐδεν ὅςτις 
ἐρᾷ, 50. διιθι οὐδεὶς (οἄθ1" τίς) 
οὕτω μῶρος ὃς ἐρᾷ, νΕ]. Κνῦροι 
αν. δ1, 13. Α. 10θ. --ὀ Αποὶ αι 
ἄἀϊὸ Δυιμμαςϊ απο Κρθοπβ, σχοποί ἴῃ 
7θπθιι δίπηθ Ζὰ δθίη, δηϊνγοῦίθι 461 
(πον δυο ποηά, ἀὰ ᾿ἰπ ἀπάρῃκ- 
θὰ} βομοιηΐ, ἀὰ55 ᾿θρϑη ἃ νγ 1 ἴῃ ἄρῃ 
οἴποη Τοά ρϑιθη 5010. ον 
Κοηπΐ ἂι5. ἄθῃηι χήρυγμα ἀΐδ νοι 
Κνροὴ νορμᾷηρίο δίναίο,νε]. 88 192. 

221 ἢ. ὑπὶ Ὅν ΑΔ δλμρς οοἷη ΒΌ]Ρ6 
ΟΡ] οοΚοπάον Αββιομ θη", ψγ6]0}}6 
ἀὰ5 χέρδος νογϑρίθ ρει, ἀ. ᾿. ἀοννπη- 
ΒΌΟΙ. πᾶ οἵὐ Ὑ Ράο θη ρΟΡΡΔΟΗΐ, 

229. 6 ἀἰἴμθη]05 ἃπκομπηθπάθ 
ὙΥ ἄσμμον. 1} αἴθ φορᾶάθ, ν]θ 
βοηϑὶ β5θῖηθβ (Ἰθίομθη οἵ ἴπαη, "6- 
μιαιιρίοπ, ἀὰ88 ἀϊο ΕἾ]6 αγναπὰ ἀὰ- 
γθη 86], βοπάθγρῃ Αηβϑὺ νῸΡ Κνθοι. 

228. φροντίδων ἐπιστά- 
σεις, ,,Ἀπριᾶπάς ἴῃ ΕΌΪΡο νοῦ (6- 
ἀδηκοη", ἀἰθ Ἰο πλΐν πιδοθί. 

251. απ ἴῃ ἀδν Ανὶ δονν ὁ η}1- 
ΘΟ μθαΐϊο ᾿ᾶβϑι ἀθν ὟΥ ἄσ! ον. βοῖηθ 
ψυχή ἱπη ἀηγοάθη, ἄθγθη Απγθάθ 
δ. νυῦγ! Ποῖ τ 6 }}}, ννθ55}}4}} 
ηὖδα μυϑουμένη, τὰ Αἱ. 151. 

Ι͂πὰ βόμουη 511 πιὰ παθῇρον 46] 
ϑυμός, ἀϊε χραδία δηρογδάεί, Τέ- 
τλαϑι δὴ κραδίη Ποπι., Θυμὲ ϑύμ' 
ἀμηχάνοισι κήδεσιν κυκώμενε Ατ- 
Ομ] οομ. Μ|ῦ ἀμ! μον Ναϊνοιδι Ηον. 
δα..1.2,08.,.,ϑδὲ ἀἱοο)"»8ἐ καθὸ αγιΐηιι5᾽". 

229, τλήμων, ὃϊΪ51 ἀοοῦ οἷ 
ΘΙ]οπάον ΤΠιον. ἀδροα ἀϊο οοἀά. 
τλῆμον τὰ 50} ΡΟ Ί θη ἰδὲ πίοι 
γαίμϑαᾶμπι, νῈ}. 228 τάλας ππᾷ ΑἹ. 641. 

229. ἀνα Αἰ χει, τ ἀράδα, 
πῶς... ΑἸ]Θίη ἀϊ6 ΚΕΥΝΩΠ τρὴ 88[Ζ- 
δ Ιθ ον βίθ!] θη ἀϊθ 510}. ἀπγοῖκΡρα- 
Ζοηάθῃη (ἀράδηκοη ἀὁ5 ΥΥἄσμο 5 
5ΙΠΌΠΟΙΘΡ ἀν. --- τά δε, νγὰ5 ἀδ. 
ὙΥ ΘΒ 6. ἴμὶ ϑίηπο μαΐ, τὸ π ἄγμα. 

290. ἀλγυνεῖ ἴ, κλαύσει, οἰμώξει. 
291. ἤνυτον, 16 199. --σχο- 

λῇ ταχύς, βραδέως ταχύς, 
αἰ Μυ556 501|1η6}], δ πρ 5 πὶ 
Γᾶ 56}, οἷπ ΟΧΥΟΙῸπ ἢΔ0]1 σπεῦδε 
βραϑέως, 4“ 0. (. 806.ἀ. Ὠ16 1,65- 
Ρῦ ἰδὲ ἃι1ι5 ἄδθη δοιο θη ΒΟΥ Ομ Εἰρί, 
νυᾶπροπα ἀΐο οοὐά. βρ αδύς, ἀϊὰ 
ΟἸοδ56 Ζι σχολῇ ταχύς. ; 

283. ἐνίκησεν, ἔδοξεν, οἀ6Ι" 
ΕΠ 5] 55. ΘΡΒ ἢ} ἀἴὸ ΟΡΟΡμ πα", 
νο].. 214. 
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σοί, χεὶ τὸ μηδὲν ἐξερῶ, φράσω δ᾽ ὅμως. 
οϑοτῆς ἐλπίδος γὰρ ἔρχομαι δεδραγμένος, 

τὸ μὴ παϑεῖν ἂν ἄλλο σπλὴν τὸ μόρσιμον. 
ἘΡΕΩΝ, ἷ 

εἰ δ᾽ ἐστίν, ἀνϑ᾽ οὗ τήνδ᾽ ἔχεις ἀϑυμίαν; 

ΦΥΛΑΞ. 

φράσαι ϑέλω σοι πρῶτα τἀμαυτοῦ. τὸ γὰρ 
πρᾶγμ᾽ οὔτ᾽ ἔδρασ', οὔτ᾽ εἶδον ὅςτις ἣν ὃ δρῶν", 

240 οὐδ᾽ ἂν διχαίως ἐς χαχὸν πέσοιμιί τι. 

ΚΡΕΩΝ. 

εὖ γε στοχάζει κἀποφράγνυσαι χύχλῳ 
τὸ πρᾶγμα. δηλοῖς δ᾽ ὡς τι σημανῶν γέον. 

284. ὈΌΓῸἢ 
ἃΠ ἃἀ16 51:26. ΘΌΒΙΟΠΠ16. σοΐ δβἱοθὶ 
ἀον Βοῖίθ ἴῃ 86 1πὸ} τὑπη)δι πα! 6 ὴ 
ΑΥΌ ἄθπ δεῦρο ἀϊθ ΘΒ. 1} 161} 
Βοζιθμαηρ ἃ! ΚΡθοι: ἢ 1 6 .}}}6 Ὁ, 
χὰ 1 πη} 10 ιὲ. -- τ εν τὸ ἯΙ: 
ἐξερῶ, φράσω δ᾽ ὅμως,,, απὰ 
γυθῆη ἃκοῖ ἀἄὰ5. νὰ [οἷν μι 1] 46 δι 
ΝΊΟΙ 5. ΔΙ ΠΔΌΒΚΟΙΠλ (ἸΠ50 Ὁ γπ ἸΟΝ 
ἄθη ΤῊ δΙΟΡ. πίοθν ἃπΖαρ θοῦ θη ν᾿ 6158), 
ρθη ὙὙΠ| ΙΟἢ 65. ἀ00}}", ΑΝ ΠΟ 
15. αἴ6 Βοάδ ἈΡΘΙ ΘΒ ΠΟ οὐννὰϑ ΚΡδαΒ 
ΒΟΡ Ποῦ, ἱπάθη φράσω δ᾽ ὅμως 
ΟἰσΘη ΠΟ οἷπ νου βρ 6 π4θ65. ἐξε- 
ρῶ μέν γνοναιϑϑοίχι,. 

296. δεδραγμένος, ἀπρὶξ 
ἐχόμενος, 10} ΓΘ 51 6 ΚΊ Δ - 
ογὺ Δ] θη 4, ΜῚ16 ον: χόνιος 
δεδραγμένος. ΑΡΒΟΠΡΟΙ ΟΡ. Πα 6 ὴ 
ἃτι5. ἀ6ν' Ὑ  ΡΒΟμ ΡΟ πη πέσραγμέ- 
γος 1 1,40}. Δ πόνο πε φρ αγ- 
μένος, ἠἡσφαλιασμένος ΘΙ ΔΘΠΙ, 
γγο ἀ6Ρ (ἀση Πν 510} ΒΙΘἢ! νον ἃ- 

ϑθη νν ἄρά. 
230. τὸ μὴ παϑεῖν ἄν, 415 

9} οἰπἴ ον νου που οίηρο ἐλπίζω γὰρ 
τὸ... Ἰνδίηνε ΨΘΙΚΕΙΝ ἀμ] δὴ 15} 4ὉΡ 
Τνοβὶ ἥὸς ὙΥ ΔΘ ΟΡ 5, 65 νοΡ 6 ΤΠ 
ἄσοοῖ πιο 5. ἸἀΟΡΙΠΡΟη, 415 νυ ἃϑ 
1 πὶ οἰππια] νοι ΘΠ Κα] θ6 50} 16- 
ἄθη 86], νϑ]. Αϑβοῖι. ὅδρι. 203 πεί- 
σομαι τὸ μόρσιμον. 

239, Βίη νοοῦν ΤΠ ᾶιου ποοὶῖ Η6}}- 
200}. νιν 2 1. 

ἀὰ 5. κεἰ Ναοιάναςοκ ἡ 241. ἴπ 56 πον σον] ] θη Β6- 
ἀδαςαης, ,, 8} οἴπθη Ῥαηκὺ μη 216- 
θη, πδοῖ οἰννὰβ ἰγαοιίθη, δα οἱ- 
νγ5. ΓΑΙ ΠΘη  Κάπη στοχάζεσθαι 
161" ἰοῦ βίθιθα, ἄἀὰ ἴμπὰ οἷα 0}- 
760. [6], νοάαγ ἢ ππὰη οΡκΙ ἄροα 
Κῦπηϊο ,, αι ΤΙ 690 ἀοῖηρ Εὐ βο}- 
ἀἰραπροη ον δ 2101. Μὴ ψΘΡ- 
1551 οἴη ϑυποηγμ νὸν ἀπο- 
φράγνυσαι, ννθ55}}}} ΕἾ". 98 00}}8 
στεγάζει, ΕἸ ΡΘἾτ5 σχεπάζει. οὶ 
Κᾶπη στοχάξεσϑαι οἷῃ υθ) "δ ηιῖ- 
{α»8Ὲ οἄον σογιαϊοηὶ ννὶο ἄπο- 

φροάξασϑαι δοννοβθη 56 1Π, ΗΠ] ΘΠηΙ 
γ0Π} Χαβερ ον Νοῖζθ ἴῃ δἰ ποι" 
ἬΘΙΠο (στόχος, στοχάς), οὔθ᾽" νοιὴ 
ΕΡΡΙΟμο. νοὴ λα] Πἰϑαάθη. πη 
ννᾶρο ἀν δίπη: ἱγὰϊπη ὑνΔΟΚΟΡ 
50 Ζοϑι, ἅἀὰ ἀἴοῖν τὶν ὙΥ Ὰ]] ἀπά 
ζαυση φόροη ἀἴ6 Τῆι, χύχλῳ σαυ- 
τὸν ἀσφαλίζει. (Π)ὰ ΑγΙδιοίο]65 
ποῖ. 38, 14 δὴ 228, ἄθδηῃ 61" οἷ) ηθ 
Ναιποη ἄδς ϑιΐοκο δε ΡῚ, ἀπη}}}- 
[6}}} 1 ΔΗΒΟΙ] 6558. Τί φροιμιάζῃ, 
ΙΔ} ΒοΡΡΚ ἀαρη. ἀΪ6 Παπὰ. 465 
ἼΣΟΥ Ζι ΘΡΚοπΠ6Ι 5.8}; εὖ γὲ 
στοχ. ΔΙΙΟΙη 10π05 δ θ. 6]16}" 
221 πὶ Ρ]αϊχο βθῖη τἰπὰ ϑβοῃρὶηΐ 
15. Θἰηθ Δηά ΘΓ ὅ.6116. ΡΟΠΟΙΠΠΊΘΗ, 
ννθῆη πον ἄθη Αὐιϑίοι. ἀὰ5 ὅο- 
ἀδομ πη. τὸ οὐον. ἀϊο ΑΡΒΟ ΠΤ 61- 
"ῸΡ 510} ἂῃ ἄθηι προοιμιάζονταιϊ 
ἀο5 ΔΥΪδίοι. γορβθῆθη Π})6Π,) 

42... ὃ πραγ ἀἰϑ πῈ 
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ΦΥΛΑΞ 

τὰ δεινὰ 74ς τοι προςτίϑησ᾽ ὄχνον πολύν. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὔχουν ἐρεῖς ποτ᾽, εἶτ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς ἄπει; 

ΦΥΛΑΞ. 

χαὶ δὴ λέγω σοι. τὸν γεχρόν τις ἀρτίως 

ϑάψας βέβηχε, κἀπὶ χρωτὶ δεψίαν 

χόνιν παλύνας χἀφαγιστεύσας ἃ χρή. 
ΚΡΕΩΝ. 

τί φής; τίς ἀνδρῶν ἣν ὃ τολμήσας τάδε; 

ΦΥΛΑΞ 

οὐχ οἱδ᾽- 
- ΚΥ » - ΕῚ 

ἐχεῖ γὰρ οὔτε του γενῆδος ἣν 
πλῆγμ;, οὐ δρνελλις ἐχβολή᾽ σπόρο δὲ γῆ 
χαὶ χέρσος, ἀρρὼξ οὐδ᾽ ἔπημαξ Ξευμδνη 
τροχοῖσιν, ἀλλ᾽ ἄσημος οὑργάτης τις ἣν. 
ὅπως δ᾽ ὃ πρῶτος ἧμιν ἡμεροσχόπος 

δείχνυσι, πᾶσι ϑαῖμα δυοχερὲς παρῆν. 
ὃ “μὲν γὰρ ἠφάνιστο, τυμβήρης μὲν οὔ, 
λεπτὴ δ᾽, ἄγος φεύγοντος ὥς, ἐπῆν χόνις. 
σημεῖα δ᾽ οὔτε ϑηρός, οὔτε του χυνῶν 

Τῆηαίβαομο, ΙΡΟΠ ΒΟ... τη Β6Ζαρ 
ἃ 258, ἀὰ 18 ΚΥΡΘΟΠ ΠΟΟΙῚ 1ΠΠΠ6Ι" 
ΒΙΟδ Ἰνοῖ55. τ 5. νορ  ]]Θὴ. ἰδὲ. 

249. , ΑἸΠΟΡ αἴηρθ. Ζασάγα ἸΟΒ: 
ἄθηη ρον 155 66. 50} Πηθη ὨΙηρ6 
ποδάρι οἴηθι ν16] Ζαροη", δθηέθη- 
ἐΐα δοη θ᾽ αἰ, ΜΌΝΘΡ τοί. 

᾿ 244. ἀπαλλ αχϑείς, πᾶμη]ϊοιι 
τοῦ ὄχνου, ἀοἰ πον ΠΡ ΟΙ α δὴ - 
Ἰοάϊρι, νρὶ. 318. 990. 999. ἢ 

241. ἐφαγιστεύσας, Ζι 190. 
248. τίς ἀνδρῶν, “ψοὺ ἰπ 

ΔΙ|1οὸν ΝΥ 6112 Κυθοη ἃμηΐϊ, νψ]6 
ἀνδρῶν πεῖρι, πίοι δα  Ρην ἄρῃ 
ὙΥΔΠΡΘη Ῥμᾶϊον ᾿ νΒ]. ὭΣ 

250. ὀῦτε -- οὐ,. χῖὸ Ὁ. (. 
972. Ἂ 

251. οὐδ᾽ ἐπημαξευμένη 
“τροχοῖσιν, οἶπο ἄλονΠ δβισο Βο- 
ἹποΡΚιιηρ, ἀἄὰ 46 γϑάβϑ! ρο δον, 
ΤῸ} 4116 ἀθηκθάνθη ᾿δυαηϊοδοηιοα, 
ἤθη ναθοάθη δι Ζιρ ῖβθθη, διΐ- 

5.611, πὰ 16 ἀν 6 ἃ ὁ ὅριιν σι νϑ- 
ποίηθη. 

2ὅ2. οὑργάτης τις, ον Τπᾶ- 
[6 ", ΜΟΙ ὁ ἅπ0}} δθὶη πὰρ, Ζ0 
οθεπ Π01. Ὑ81|: 209ὲ 

258. θ6Γ ὙΡ “κρίνου εν νοὶ] 
Αια. πὶ ἀΑλδῤονν ἄρον Τὰρο ἀἴ6 
Τηαῦ νυ] ] θνάομ! Παίία. 

2064. δυςχερές, ροἰπ|1 6}, 
ὙΥ61] ἀπ5 416 ΤΠ αὶ ἴῃ Αηρδὶ βοίζίρ. 

25ὅ. διμέν, ὃ νεκρός. 

200. ἄγος φεύγοντος ὥς, 
61} οἱ “μεχρὸν, ὁρῶντες ἄταφον 
χαὶ “μὴ “ἐναμησάμενοι χόγνιν ἐνα- 

γεῖς εἰναι ἐδόκουν ὅ6})01. Πογαι. 
ἀλλ. 1. 28,.820 ἵπίδοξο, ἐδ 7 
ρ»εἴυ8δ᾽γ)86 δα. ὟΕῖ. 11 

ϑό εὐ τυςζι νῶν... δῖ ΤΉ 
νου ἢπηάθη, νρ]. 6097 [(, οἰἄγκΚοΡ 
415 οὔτε χυνός, ,,Κοίη ἀράδηκο οἱ- 
νγὰ δὴ οἴβοη ἢιπηά᾽. 



8 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥῪΣ 

ΝῚ ’ὔ αῚ ’ Ν] ; 

ἔλθοντος, οὐ σπάσαντος ἐξεφαίνετο. 

λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἐρρόϑουν χαχοί, 
200 φύλαξ ἐλέγχων φύλακα, κἂν ἐγίγνετο 

πληγὴ τελευτῶσ᾽, οὐδ᾽ ὁ κωλύσων :ταρῆν. 
εἷς γάρ τις ἣν ἕκαστος οὐξειργασμένος, 
κοὐδεὶς ἐναργής, ἀλλ᾽ ἔφευγε μὴ εἰδέναι. 
ἦμεν δ᾽ ἕτοιμοι χαὶ μύδρους αἴρειν χεροῖν, 

οθδ χαὲὶ πῖρ διέρπτειν, χαὶ ϑεοὺς ὁρχωμοτεῖν ἢ μ ; 
Ν ΄ - ὔ ’ 

τὸ μήτε δρᾶσαι μὴτε τῳ ξυνειδέναι 
τὸ πρᾶγμα βουλεύσαντι, μήτ᾽ εἰργασμένῳ. 
τέλος. δ᾽, ὅτ᾽ οὐδὲν ἣν ἐρευνῶσιν πλέον, 

λέγει τις εἷς, ὃς πάντας ἐς 

258. οὐ σπάσαντος 56.δ0 46 Γ᾽ 
αὐ αι πά Πομ.. Υ ἄμμον ἴηζα, νν 61} 
νν ὁάον Ειιβδίαρ δα. νοὴ Τ ΘΡΘἢ. πο} 
δρανροη. ἀ65. ΖοΡΓθ5. ππ4ἃ ΝΆΡΘΠΒ 
πὶ ΓΘ ομ πᾶπὶ 510}} Ζζορίθη. 1)4]}161" 
μᾶηρι 6 ἀἴθδο. πδομίνἄρ!!οιο Β6- 
του Καπρ ἰ056. ἄσγοι οὐ Ὧἃπ, 5ἰαί. 
ἄυγοι οὔτε ἐλϑ. οὔτε σπάσαντος 
50 ΠΡ" σὰ {π6 116 η. {6 1 ρ᾽Θἢ5 βοιιθίηϊ 
ΟΡ βᾶρδη Ζὰ ψγΌ]]6η, γθηπ Ἰὰη 
οἴννὰ ἀπηΐδίηπο, οἷη ΤΊ Θι" ἢ} 6 416 
Εγάδ αὐ 416 [610 ῃ 6. σΟϑομΡῖ, ἀπ 
ἀϊὸ Βοαΐο [ἀν δἴηθπ τιν οῖΐθη Βθϑίιοὶι 
δ [χυβράγοη,, ννἱθὸ ΤΡ ὑπ 50]- 
Ἰθη, 50 5ΡΡΘΟ 6 ἀάρόροη (6 Μὰη- 
861 ἀθν ϑρανθῃ. 

2600. φύλαξ ἐλ. φύλακα, 
ἀϊδιγιθαιϊ ΐνο Αρροϑιοη χὰ λόγοι 
ἐρρόϑουν (ν5!. 413), πᾶο! ἄθιῃ 
δίηπο λόγοις ἐχρώμεθα καχοῖς. 
ΔΘ ΗΠ οι Αόβοιι. σοι. 200 στά- 
σις ἐν ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, οἱ 
ἐν ϑέλοντες, οἱ δὲ σπεύδοντες... 

αν. ῬΒοοη. 1402 ἦν ἔρις στρατη- 
λάταις, οἱ μὲν... οἱ δέ... ΜΕ]. 
Κνῦβον σὰ ἼΚ. 4, 23,2 τὰ περὶ 
Πύλον ὑπ᾽ ρα ἐκ λρια ἐπολεμεῖτο, 
᾿4ϑηναῖοι μὲν. ..., Πελοποννήσιοι 
δὲ. 
262. ̓ιδοάννοᾶον Εἰηζοῖηο γΟΠ ΠΠ8 

(εἷς ἕχαστός τις) αὶ [ἅν ἀδη Τηᾶ- 
ἴον", νρῖ. χὰ 252. 

208. ἔφευγε μὴ εἰδέναι, 

χέδον χάρα 

πᾶ]. ἕχαστός τις, ννὰ5 ἃ ουδείς 
ποῖ ἀλλά σι ἀθηκοὴ ἰδι: ,,50η- 
ἄθνρη 76 ἀοι" Ιοηΐ6. ὁ5. ἃ ἀᾶνοη ζΖαὰ 
νν ἴ5508, ΝΙΘιμδη ννῸ}} 6 ἀδν 11} ν᾽ 15- 
86". 16 Νοβαιίοη ποῖ ἔφευγε 
ννὶὸ 522 ἐξομεῖ τὸ μὴ εἰδέναι. 
0. ἃ. 1180 ἀπέφυγε τὸ μὴ πί- 
τνειν καχῶς, νΕ]. Κεὥροι' αν. θ1, ὼς 
Α. ὃ. (Ὀ16 Πάβομνν. ἔφευγε τὸ μὴ 
εἰδέναι, ἀπμθ.} 150}. ὙΥΠΙΚύνοΙι 
Βιπάον᾿ ἔφευγε πᾶς τὸ μή, ΒεΡρκ 
ἐπεῦχτο οὐον ἀπεῦχτο μὴ εἰ.) 

204 [. Ἄυμι βρννοῖβθ ἰἢχο } [Πη- 
5001] 4 ἡνάγθη ἀϊὸ ΥΥ ἄομον θυ διρ, 
16 δα Ρ ΡΟ 6 ἀπο ΖΔ] 6 ἢ ὁ 61" 
μ6 Προ Εἰάθ χὰ δομννῦσοη. Ποῖ-ς 
β]οίοιθη (ἀου θϑαγι 1] 6 θορθρηθη μ 6] 
Ονιθοῖθα ἀπὰ Ἀδιπθιη. 56] Π 6} ἃἷ5 
νοὶ ἄθη βου πδηϊβοιοη ΨΟΙΚοΡη: ἀ65 
ΜΙ ΙΑ οῦα : ΠῚ 16πθη. δἰπά 516 
ΒΘΠ ΘΓ ΟΝ ἃ15 ΡΟ ΘΘΙΖΠ ΟΝ. ἀπου Καηπίθ 
ἈΘΟΙ ϑϑ θΡ ἄπο! πδ ΟΠ Ζανν οἴβθη. 

200. μήτε - μήτε, νεῖ. 249. 
261. --μήτε βουλ. μήτε εἶργ., 

Ζὰ ΡΠ]. 100. 0, Ὁ. 567. γΥΊοάοτια 
ππιδι πο 6 ΑΥ᾿, 7 6 5 11 οι ὁ Καπάθ 
Δ Ζυ!άπιρηοη. 

2608. ἦν πλέον, «15 νῖν πὶ 
πο 5. ννθῖίο" Καιμθη, νρ]. χιι 39 Γ. 

2609 ᾿Ξ Πὸν ΨΥ ἄθιιον ΨΗ] βᾶβθοη: 
ΕΠ 10} ππδοιίο ΕἸ ηοΡ ἀθη ΟΡ ΒΟΙ] ρ;, 
ἀϊ6 ὅδοιο αἀἰνρ σὰ πηρ]άθη, ΑἸ ον [6 
ΘΙ ἄρῃ ὙογβΟ ]ὰρ 56105. δηρίοθί, 



ΑΝΤΊΓΟΝΗ. ὅ9 

- ν λὲϊ γεῦσαι φόβῳ προὔτρεψεν. οὐ γὰρ εἴχομεν 
ΦΌΩΣ γ - - - οὔτ᾽ ἀντιφωνεῖν, οἱ ϑ᾽ ὅπως δρῶντες καλῶς 

“ 5 ) -: “- «ς 3. ’; σπράξαιμεν. ἣν δ᾽ ὃ μῖϑος, ὡς ανοιστἕον 
3 ᾿ - , σοὶ τοὐργόν εἴη τοῦτο, κοὐχὶ χρυπτέξον. 

Ν ἈΡΟΕΎΝ 9 δ Ν , 
χαὶ ταῦτ᾽ ἐνίχα, χἀμὲ τὸν δυςδαίμονα 

πάλος χκαϑαιρεῖ τοῦτο ταγαϑὸν λαβεῖν. 
, 3. ἢ 7 « - 5.) ὦ σάρειμι δ᾽ ἄχων οὐχ ἑχοῦσιν, οἱδ᾽ οτι. 

στέργει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον χαχῶν ἐπῶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ν ’ 

ἄναξ, ἐμοί τοι, μή τι χαὶ ϑεήλατον 
. ’ 

τοὔργον τόδ᾽, ἡ ξύννοια βουλεύει πάλαι. 
ΚΡΕΩΝ. 

χεαῦσαι, πρὶν ὀργῆς καί μὲ μεστῶσαι λέγων, 
μὴ ᾿φευρεϑῆς ἄνους τε χαὶ γέρων ἅμα. 
λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεχτά, δαίμονας λέγων 
σερόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεχροῦ πέρι. 
χπότερον ὑτιερτιμῶντες ὡς εὐεργέτην 
ἔχρυπττον αὐτόν, ὅςτις ἀμφιχίονας 

ν , 3 ἀν; ἢ 
γαοὺς πτυρώσων ἢλϑε χαναϑήματα, 

Πἰπδ Ρ ἀϊθ Θὐβο μγθοκοπάρ Ὑγι- 
Καῃρ ἀθβϑϑιθθη νορννθρ πιϊΐ 46156]- 
θη νοϊκΚϑιη ϑβδίρϑη Αὐὶ, νυῖθ ὁ Οθ θη 
θθνον Ρ ἀὰ5 πρᾶγμα 56]08} χὰ 
ποπηθη ννᾶρί, υππηβι 10} αἰ ὙΥ1ν- 
Κυηρθὴ ἀθϑβοίθθη. ἁὐΠ 5οῖπο διιπι- 
τὰ ῃ᾽ 50 Π ΠΡ. [πάθπὶ ΘΓ 4150 "δὶ 
λέγει τις εἷς βο!οὴ ὡς ἀνοιστέον 
ἴω ϑίπηθ παΐ, 5ομῖθῦ ὁΡ ἀαχνυνῖ- 
Βοιθη οἷπ, ἄδ85 ἀΐϊοὸ βοάς ΑἸϊὸ ρε- 
ποι μῖρι μά} 6, νὸν Αηρδὺ ἀϊθ Αὐρθη 
ἃ ἄρῃ Βοάθη χὰ δμοίϊθη, ἀὰ 516 
ἄθπι Ἀθάποῦ νά ον εἰ ανάπάθη χὰ 
Ὑ Τά ΒΡ ΘΟ θα νϑΡποο ἔθη ΠΟΘ οἷπ- 
58 ΠΙΘ, Ὁ] 516 ρα! Γἀἤγθη Κῦπηϊθῃ, 
Ὑν πη 5[6 δυΐ βϑίηθη γΌγβο  ] ὰρ οἷπ- 
δίηροη. Νίῃ οὐδὲ αἴης 6 πἰϊΐ 
Ἔ “εν - ΄ Η 
ἤν δ᾽ ὃ μῦϑος ἀὰ5 λέγει τις εἷς 
νυθάθν αυΐ. 

214. ἐνίκα, νεῖ. 238. 
210. ,, ΜΙΟΙ μᾶοκὶ ἀὰ5 [005 850 

ΒΘ  οΚΊΙΟΝ. χὰ δοίη", αἷς τόπο, ἀὰ 

δον μη! 16} δίοῖ ἔροαῦ γθη ἀἃ5 1.008 
ὙΠῸ. 

210. ἄκων οὐχ ἑκοῦσιεν, νΕὶ. 
Τύδοι. 198. ομι. ἑχὼν ἀέκοντί 
γε ϑυμῷ. 

280. χαί, ,,6 116 ἄδθηπ ἀπ π]ο 
ογεὔρηϑυ", οπρ᾿ τὰν πρέν Ζὰ νϑρ}]η- 
ἄδθη, ἀθυϊοὶ ἃπ, ἀϊθ 5ίομγο ΒΌΪΡ6 
ἀθ5. ΝΙΝ Δα ΠΡ η5. νογ6 ΚΥΘΟΠΒ 
Ζογῃ βθίη, ννῖθ 'π ἵνα, ὅπως, μὴ 
χαί ΡΙΗΙ. 13. 5834. Τρδοι. 396 ἀσ- 
σεις, πρὶν ἡμᾶς χἀννεώσασϑαι 
λόγους. 

281. ὙυΔμροη ἃ σον ὁ] 1οἷν ἀοοὶὶ 
ἀὰ5. ΑἸτοΡ ρογαάθ ΕἸ πβίοι! ἀπά Ὑ 6 Γ- 
βἰαπά τηθι ρθη 50]}, Ὁ. (ἃ. 990. 

284 ἢ. Μεοίποι ἀὰ, ἀϊο (ἀὀίζοι 
ΘΠρθη ἔπη ἃ]5 Υ ΟΠ ἢ ἄ [6 τ΄ Οὐ 
Βἰθῃδὲ ἀν, ἀδ85 516. αἀἷθὸ [{6} 6]- 
{8 τον ὀπροη ἢ" ἃ. ἢ. ἴγγθὴ ἀϊΐθ 
αδιῖον ἴῃ ἀον ὙΥ ὑνάϊραηρ 465 οἵα 
πθη Εδίηἀδ5 βοῖποϑ γαϊον απάθ5, οὐθι" 



00 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

. -- ᾿] - καὶ γῆν ἐχείνων χαὶ νόμους διασχεδῶν; 
ε) Ἀ - -Ὡ 

ἢ τοὺς καχοὺς τιμῶντας εἰςορᾷς ϑεούς; 
δ] ΒΡ ) Ἀ - Ν , , 

οὐχ ἔστιν. αλλὰ ταῦτα χαὶ πάλαι πόλεως 

2900 ἄνδρες μόλις φέροντες ἐρρόϑουν ἐμοί, ' 
- ’ , 2 ) ς οἿ - 

χρυφῇ χάρα σείοντες" οὐδ᾽ ὑπὸ ζυγῷ , - 
λόφον δικαίως εἶχον, ὡς στέργειν ἐμέ. 
“ - , ων 

ἐχ τῶνδε τούτους ἐξεπίσταμαι χαλῶς 
παρηγμένους μισϑοῖσιν εἰργάσϑαι τάδε. 

Ψ ϑΔᾶν ἃ Ν ) ἌΝ τὸ 2 ᾿ 
“9 οὐδὲν γὰρ ἀανϑρώπτοισιν, οἷον ἄργυρος, 

Ἀ , : - Ν ,ὔ 

χαχὸν νομισμ ἔβλαστε. τοῦτο χαὶ πόλεις 

ΡῈ. ἰδὲ 65. 1" (ναπάβαϊζ, ἀἷὸ 
δΟΒΙ δ τ θη. σὰ ΘἤΡΘη 

281. γῆν ἐκείνων, 611} ἀϊθ 
Αὐτοῦ ἀν διδάϊ ἀϊθ586 χατέχουσιν 
ἀπ πδὰοὶ 46 ζουβιῦλιηρ ἃσϑννἃη- 
ἄογη. Διασχεδάσαι μάϑ8᾽ Φἰ ΘΠΉΠΠ]ΟΙΝ 
π.} Ζι ψόμοι, νἱὸ 0. (. 620 τὰ δὲε- 
ξιώματα δόρει διασκεδῶσιν. [606 Γ- 
ἀϊο5. Βοίροιμοι αἴθ ὙοΡθΙπ πηρ 50 
ΘΙ ΘΡΟΡΌΠΟΙ ΒΟΡΡΙΪ τὸ διδάιὶ 
πη δαίσιηρθη ἄον" ἀδιίον, ἀὰ 
7ἃ τ1Ὁ ΘΡΒΓΘΡΟΡ ἃ] 16 ΘΙ Ζί ἢ 
πον πα]; γΘΡΏΙΟΝ Θ᾽ γθΡάθη. γ16]- 
Ἰοιοιι ΘΒ ΓΙ ϑ0}}!. ϑέκην τ᾽ ἐχεί- 
νων, ν8]. 361 γόμους “ ἀείρων 
χϑονὸς Θεῶν τ᾿ ἔνορχον δίχαν. 
ἰλαηη ΠΙοἴδ ἢ. ιν οὶ ΟἸϊοΔον ΡᾶΡΑ]Π16], 
νἷο ὉΣ Ἧς: 1998 ω τρεῖς χέλευϑοι 
καὶ χεχρυμμένη νάπη, 1] Δρυμός τε 
χαὶ στενωπός. Αυδβδογάοιν ΚΙπρῚ 
65 ᾿οάοαίβϑαμη, νη Κροθοη ἐπὰν 
[ὃν δίκη ϑεῶν χαὶ νόμοι 5ἴεῖν ὁν- 
ΟἸΓοΡῦ, ἀἰθ ΘΙ" 5610 50 φΡΌΡΠΟἢ νο}- 
1ειζι. 

2809. Κγροὴῆ ΨὙ1}} ϑάροη: ΝΙΟΙΐ 
ἀἴο αὐτοῦ μάθη 65. ροίμῃᾶη, 580η- 
ἄδνη πιθῖηθ ΡΟ Ι5ΟΠ 6 ὴ ὙΥ ΤΟΥ ΟΠῸ 
Βαθοη ἀϊο ὟΥ ἄσμ!ον" θοϑίοομοπ, γ0}- 
ἃη 06 5010 Κ0Ὰ Θ᾽ οἷπὸ Βοοβδοὶι- 
ἴπηρ, ἃ115 δ᾽ Θ᾽ Ἰθῆθη ὅϑ0} 55 
ἷ2ῖθ : δοηάονη δόβῃοη ἰδηρ 
ΒΡ 6 πη (εἴηΖο]η06) Μᾶπηθι ἀθ} 
ιαάῖ, πἰϊς πἰν ἀηΖιΓΓ]6 ἃ 6 η, 
1 ΔΙ Θ56ΓΡ γί σοι αγγῖ. ΟΡ). 
ταῦτα ἐρρόϑουν, 77, ἠμη6 
γιοαίμηι 8:}6ροϑαηΐ, νο τοῦτο, ὕ, 
ὅ ἀἀνου θα! 50} 5ίθ θη, ΔΘ 50}. ῬΓΌΙΙ. 

210 ταῦτα τοι πλανωμένη Πρὸς 
ἄλλοτ᾽ ἄλλον πημονὴ προςιξάνει. 
ΒΗ πόλεως ἄνδρες, πολιτῶν 
τινές, ἘΠ. 159. -- μόλις φέρον - 
τεςς ποῖ ἀπ 21 [116 ἀ Θη, 
ΡΙΗΙ]. 1011 ἀλγεινῶς φέρει» (ὰη- 
ὙΠ 5611) τινί. Αι ἐμοί σὰ ἀθη- 
Κρη ἐμέ ἰδ πῖολ! δι. ρθοη βϑὶ 
ἴῃ 56]ΠῸ} τα δον ΔΊ ον θη 850 
νος, ἀὰ55 οὐ' ἀἴὸ [ράμορο ζοῖ., ννὸ 
ΘΙ ἄδην ΕἸ ΘΟΚ]Ὸ5. ἃ]5. ἅΠ πὸ ΟΡ Π 6." 
Ζ.1 5616 5ἴδη, 561 Π6 1 7 χίρ θη 510]- 
Ἰὰπρ 45. ΠΟΡΡΒΟΒ ον ἀπ οῖρῚ ἀπά 
ἴθ Δηβᾶπρονῦ 45. Ῥογηθῖκο5. ἃ]5 
56 1η 6 ἀορηθι" ἀάΡ 506}. 

201. 516, ὁ ΟΠ 8 6116 ἢ ὙΠ| 
Θ.1Π|,6η ἀὰ5 Πδυρι", νῖο Ζυρ- 
ἀπο ρὸ {πππ, ἀπ 510} 465 ᾿ἀϑ!ρ6η 
Τό 0 65. χὰ “Θη!]οα]ροη. Απ ταῦτα 
ἐρρόϑουν 50.116 858} 510} οὐδὲ --- 
εἶχον δἃῃ : .,516 παρ θη απὰ 16] ΓΘἢ 
π1Ο 1 σ᾽ ]άσθθη, 16 65 510}. βο ἢ γ , 
ἄθη Νάοκοι πηΐοσι Φόο 6. 

292. ὡς στέργειν ἐμέ, ,,80 
ἀα55 ἴθ. χαϊρθάθη. φοίη Κοπηΐο᾽ 

τὴν ἰοῦ Βοποιθη, 0. ἢ. 1038 
ἔστ᾽ ἔτι ζῶν, ὥστ᾽ ἰδεῖν ἐμέ; ἃ ἃ 55 
1 ἀπ ἢ 50} 6 Κῦππιοῦ ΤΡΔΟΙ. 
1125 παρεμνήσω τῆς μητρῦς, ὡς 
χλύειν ἐμέ; 

203. τούτους, ἀἷα ὙΥ ἄομ ον. 

200. νόμισμ " Πῖν ἐχὴν σα!- 
ΠΡΟ ΒΙΩΡ Ομ πη". ὅπν. Οοα]ρ. ΕἾ. 
9 ΒΔ ΡῚ, ΠΪΟ] "1055 γον 50Π Ὲ 6 }ὴ 
χἀρετὴ νόμι σμα κεῖται βροτοῖς. 
-- τοῦτο, ἃη νόμισμα 551} }ΠΠῸῚ, 



“Απάγος 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. , ΘΙ 

πορϑεῖ, τόδ᾽ ἀνδρας Ἦν ξ , ἃ ᾿ Ε 

ἐξανίστησιν δόμων 
τόδ᾽ ἐχδιδάσχει καὶ παραλλάσσει φρένας 

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαϑ' ἑστασϑαι βροτῶν" 

πανουργίας δ᾽ ἔδειξεν ἀνϑοώποις ἔχειν, 
χαὶ πιαντὸς ἔργου δυςσέβειαν εἰδέναι. 
ὅσοι δὲ μισϑαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε, 

’ ), 5) ς - , 
χρόνῳ ποτ᾽ ἐξέπραξαν. ὡς δοῦναι δίκην. 

ἀλλ᾽ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ σέβας, 
ΕΥ̓ -“" 2 γ ,ὔ ᾿Ὶ 

εὖ τοῦτ ἐπίστασ', ὅρχιος δέ σοι λέγω, 
εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

ς ’ γ ᾿ξ τδ γ γ Ν Ἦν ᾿ς 

εὑρόντες ἐχφανεῖν ἐς ὀφϑαλμοὺς ἐμοὺς, 

σἴας! οὗτος ζῖϊ ἄργυρος, γ81. ϑῦι 

58ῦ. χαὶ πόλεις, σὰ Γ δ88π26 
διδαδαύίθη, ΣΒαομ νυ δῖκα ἄδσπη οἷη- 
Ζ61Πη6 ΦΙΔΔΙΒΡΙΓΡΘΡ, ὙΕΙ͂, Ζὰ 9990. 

297. 16 ἄνδρες 5᾽πὰ ἀϊθ ἀδν 
(ἀοϑαμ ροιηθῖπάθ ΟΡ η θΘΡϑ ἢ η- 
ἄθῃη [πἀϊντάπθη, 18 δπποηϊά. Εν. 88 
οὔ τις ἄνευ ϑεῶν ἀρετὰν λάβεν, 
οὐ πόλις οὐ βροτός. ΑΘ50]!. 
δορί. 190 δείσασα γυνὴ οἴκῳ 
καὶ πόλει καχόν. απ. 498 
πόλις βροτός τε, 80ηβὶ χαὶ πόλις 
χαὶ ἰδιώτης (Το. 1, 144. 2, 8) 
οἄεν οὐδεὶς οὔτε ἀνὴρ οὔτε πόλις. 
-- θὲν ἀδάδηκο ἰβὺ (ν8]. 618 [{: 
(ο!άρίον. νϑυ]οοκὶ ϑίδαϊθπ τνῖο Εη- 
Ζοῖαε. ἷὰ προ Ρθορκοιθη οοσθῃ 

ἴῃ ΟΝ ΠΡ ἀϊθ ϑιάάιο 
ἀῦνοῖ ἀϊ6 Βόοιπἰ νἀ ορίθη. ἃηρ6- 
ΡΟ ἀπά σουβιονι, (16 ΕΪπΖοίη θα 
ἃ115 ἤδπ5 τπηὦ ΠΟΙ νορ] ρὲ ννοράρῃ: 
ἴῃ Δ]|6ὸὰ ΒΑΠΠΘη. [Ὁ]6} ἀν. ἃιι5 χέρ- 
δὸς ΤΟΥ ὕβρις ἀϊο ἄτη. 

298. ἐκδιδάσκει ἰ5ὶ ἃ]5 Πααυρι- 
Ο ψΘΡΡ αἱ ἕστασϑαι (--- μεϑέστα- 
σϑαθ τὰ νορθίπάθη, νυ ἁπροπά χαὶ 
παραλλάσσει (---παραλλάσσου- 
σαὶ ΠᾺΡ 76 Π6ΠῈ ΘΡοΧορο ῖβοῖι Δηρθ- 
πᾶπρι ἰδὲ. [ἢ βαρ γον Βοάο νῶτα 
298 -- 3801 αἷς Ὀυαυδὸ ἄθν. βοιοη 
γον οΡσοπαπηΐθη Εοροη. ἀθ αἷ- 
σχροχέρδεια 290. 91 νοΡΔηΡΌ5[6}}} 
56 1η. 

901. παντὸς ἔργου ϑυςσ. 

εἰδέν αι,,,510ἢ αὐ 76 5] ]} ΘΠ θη ὙΥ 6ν- 
Κοβ (ουμοϑίοκοῖῦ νουβιθ θη", τνῖθ 
5] 6106 ἀδϑι πα αηρθη, πο υ ̓α161166- 
ἴι6 116 ΑΥῇ, 861} ἤοιμον (ἄγρια, ἀ- 
ϑεμίστια εἰδέναι) ἄστγοῖ εἰδέναι, 
ἐπίστασθαι θοζθίομηθι ρθη, γ8]. 
χὰ 11. -- Ὠΐο γον π. ἔ. ὁ. τ γεῦ 
51η4 86] ιβᾶπη ῬΑΡΆΡ]Ρ 856. ν0η σ α- 
νουργίας ἔχειν ιἀσχεῖν), ἱπάθῃι 
ἀαΡο} 16 ϑυςσέβεια ἀον ΒΕΡΡΗ ἀον 
πανουργίαν φβοδιοίδορῦ ἱρὰ : ἄθηῃ 
ἀϊθϑθ5. [ρὲ Ἀπρονζδίμθη, 50Π] 6 0 ἢ- 
16 Ὁ αγυμάβᾶϊσο ἀθορπδαρὶ πἴηΖα. 
902 ἔς Νδοῖ ἀδν ἃ ]ρμιθίηθη Β6- 

τρδομτ απο; Καῦρε Κρϑοῖ νον ἃῃ 
ἄθη (ἀδάληκοη νοὴ 294 δη: ,,γνοῦ 
τπθίηθη ΒΘ ΠΟ ἤ θη Εδιπάθη βἰηά 516 
δοάασηροα; ἀϊθ 006, ψνϑ οι μοβιο- 
Ομ ἀὰ5 ὙΥΡΚ νο θυ αοιῦ, μάθοη 
65. ἀαροῖ 1π0 πη οΡ προ. ἀλη ρ6- 
Ῥνδοθῦ, θά! 10}. οἰπαὶ (ΡΠ1]. 1041) 
ΒΘ ΖΒ ρὺ σὰ ννϑρ θη". νν ὰ5 Κρθοη 
ΒΙῸ ἢ ἀἄθν ἨΠ 26 νοῦ ἄθη ] οι η- 
ΘΗ ΓἄπΡΌΡη βαρί, 1} ΙΒ ΘΠ. ἢ ἄθη 
ΠΟ ῆρ θΟΡα, Ζαμιὰ! ἀὰ9 γρόνῳ 
ποτέ χτλ. 510}. οἴδηγαν ἃ! 289 
καὶ πάλαι ταῦτα ἐρρόϑουν τ0- 
γοκυνθηάοι. Ὀάθοῦ ἰορὶ Κύθοη 
ἴῃ. βθῖηθ Ὑγογίθ ἄθη πττᾶτα ἀϊο 
ΓΠπᾶτον πάθοη θοννῖρκι, ἀα55 ἀἷδ 
ΑΒ. ΓΓΘΡ Θοβιρα Ὁ νοράθη Κῦη- 
Π6η. 

904. Κυύθοη «5 Κῦπίρ τα ἄθη 
Κῦπὶρ ἀθν αδιίίον" ἃπ, νρὶ. 184. 

900 



02 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

οὐχ ὗμιν “Αιδης μοῦνος ἀρχέσει, πρὶν ἂν 
ζῶντες χρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηϑ'᾽ ὕβριν, 

2 

810 ἕν᾽ εἰδότες τὸ χέρδος ἔνϑεν οἰστέον, 
τὸ λοιπὸν ἀρπτάζητε, χαὶ μάϑηϑ', ὅτι 

Ὕ 2 ε«' - Ν " , -" 
οὐχ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ χερδαίνειν φιλεῖν. 

“- γ “- ; 

ἐχ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 3 
ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσῳσμένους. 

ΦΥΛΑΞ. 

818 εἰπεῖν δὲ δώσεις; ἢ στραφεὶς οὕτως ἴω; 

ἼῈ ὙΤΊΘΕΣΝΣ 
2 ΠῚ " - ς 

οὐχ οἶσϑα χαὶ νῦν, ἐς ἀνιαρῶς λέγεις; 
ΦΥΛΑΞ. 

Ν] - Ἅν. 1, ὌΝ) ᾿ - --- ’ 

ἕν τοῖσιν ὠσὶν ἢ πὶ τῇ ψυχῇ δαχνει; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

τί δέ; δυϑμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὅπου; 
ΦΥΛΑΞ. 

ς - } }] - ᾿ ’ Ν ᾿Ὶ ἢ Δ , 

ὃ δρῶν σ᾽ ανιᾷ τὰς φρένας, τὰ ὃ τ ἐγώ. 

ΚΡΈΩΝ. 

330 οἱμ᾽ ὡς ἄλημα δῆλον ἐχπεφυχὸς εἶ. 
808. οὐχ μιν Αἵδης μ. ἂἀρ- 

κέσει, πρὶν ἜΝ Κάμιποι 
γονθίπάνιρ ἀον ΒορΡΗ ο βίαι οὐχ 
μιν «ἵδης ἀ ἀρχέσει. "ἀλλὰ..." σἂδν 
οὐ πρότερον ἐς Αἵδου ἐλεύσεσϑε, 
πρὶν ἂν .... ΝΙομι ἀδν οἰπίδο!ο 
Τοά 50}} [ἢν ἀϊὸ Τμᾶϊον. ροπίρθῃη, 
50 Πἀ6Ρη 516 50}16π νοΡΠ 6. ΡΘΙΟ]ΓΟΡῚ 
υνϑράθη. 

909. χρεμαστοί, νἶθδ᾽ 65 "οὶ 
ἀονΡ Ζυομείραηρ ἀθν" ΘΚΙαν θη. ἀθ] 10} 
ΨΨΓ) νϑ]. ἤοπι Θα-: 22.) 115 ἢ, Ζὰ 
ΑΙ. 108. 

910. Βιι6Ρ516 Ιγοηΐο, νῈ}]. Α1. 100 
ϑανόντες ἤδη τἄμ ἀφαιρείσϑων 
ὅπλα. 

811. ἁρπάζητε, καὶ μᾶ-: 
ϑητε, ἃυΐ ἀδ8855 ἢ" Καυμ! Πρ ΐη 
ΘΌΘΓη (ἀθνν πη ΘΠ ἀβοιθῦ ἀπ χὰ 461" 
ΕἸΠ5Ι Ομ. ροαηρι..... ον Ργἄβθηϑ, 
Ὑν61} νοπὶ [ον ροϑοιζίθη ἴθ 6 η. ἐ65 
ἁρπάζειν ἀϊ6 Ἀδάρ ἰο1. 

3912. ἐξ ἅπαντος, 0. (Ὁ. 161. 
801. 

519. τοὺς πλείονας τὰν δ᾽ 
ἀν πὶ τοὺς πλείστους ἀτωμένους 
μᾶλλον ἂν ἴδοις ἢ σεσῳσμένους, 
ἷ“ι 0. ὦ. 1705. ᾽1ΊῚ6ὸ ἀποιπο ἢπάου 
ααῇ ΚΡθοη. 5610 85. ἂἃπὶ π46 ἀ65 
Ὠ νη. ν ]5 16. Απννθηάιπρ. 

315. ον] 1οἢ εἰπεῖν τὰ δώ- 
σεις, ϑοβθη ἄθη δρνδ ΒΟ ΒΡΆΆΟΙ,, 
0. (. 1299 διδοὺς ἐμοὶ λέξαι. ΑΙ. 
ὅ84. δός μοι προςειπεῖν αὐτόν. 
Π6" [ὰν". ἃ δεδώσεις, πΐδ τὸ 
ἀνθ" νὸη ζυνοῖιον Παπά: ἃ 00] 
ἄθι" 56Π|0]. (ἐπιτρέψεις καὶ ἐμοὶ 
εἰπεῖν ἢ ἀπέλθω ;) Κοπηΐϊ τὰ πίοι. 
[ον [Ὁ] 6 ΒόοΚΙ, ἀα δέ ἄδπι [ρθο θη 
γόβοη. ἀθ5 ὙΝ ἄομιονα δα} 506}. 

910. Αὐοὴ [6 χὲ πο} ΒΙΟΙ!, π80}"}- 
ἄθρη. ἀπ ἀθα!! ο} σοπρ ΘΌΒΘΙ ΘΠ 
μαδὶ, ννῖο ΠΟ Ο]} 10} ΘΟ. οΡ ΘΠ θη 
ΔΏΒΟΙΪαρ. 

3918. ῥυθμίζειν, δαπᾶι ἃ}- 
ἄροη, ἄθη οἰροπι]!] θη 81:52. ἀο 

λύπη τὰ ἰγΡο θη. βι θη. 
320. Οὗ ὰβ ἀὰ οἷπ ΒαπάρνθΠ!- 
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ΦΥ͂ΛΑΞ. 

οὔχουν τό γ ἔργον τοῦτο ποιήσας ποτέ. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἐπ᾽ ἀργύρῳ γε τὴν ψυχὴν προδούς. 
ΦΥΛΑΞ. 

φεῦ" 
ἢ δεινόν, ᾧ δοχεῖ γε, καὶ ψευδῆ δοχεῖν. 

ΚΡΕΩΝ. 

χόμψευε νῦν τὴν δόξαν" εἰ δὲ ταῦτα μὴ 
φανεῖτέ μοι τοὺς δρῶντας, ἐξερεῖϑ᾽, ὅτι 825 
τὰ δειλὰ χέρδη πημονὰς ἐργάζεται. 

ΦΥΛΑΞ. 

ἀλλ᾽ εὑρεϑείη μὲν μάλιστ᾽" ἐὰν δέ τοι 
ληφϑῇ τε χαὶ μή, τοῦτο γὰρ τύχη κρινεῖ, 
οὐχ ἔσϑ' ὅπως ὄψει σὺ δεῦρ᾽ ἐλθόντα με. 
χαὶ νῦν γὰρ ἐχτὸς ἐλπίδος γνώμης τ᾽ ἐμῆς 380 

σωϑεὶς ὀφείλὼ τοῖς ϑεοῖς σπτολλὴν χάριν. 
ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ ἀ. 

Πολλὰ τὰ δεινά, χοὐὺδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πτέλει" 

ΟἾΘΡ ΘΟΡΟΥΠΟΓ ϑοπαῖΚ ΗΪ5ι", οἷῃ 
ϑΘΠ 1 Κ νοη δι ἅι5. --- ἄλη μα, 
τρίμμα, πανοῦργος (ΑἸ. 981. 390.); 

ννῖθ ἀθι 560}. ἰἃ5, 5 πηπιῦ 6556} 
Ζὰ ἀν ϑριΖἤπάο!οι ἀθ5. ὙΥ ἄοθ 5 
ἃ15 λάλημα, οθϑοιιοι ἀον ΝΥ ἄσμ!ον 
Δ θ ἢ ΒΟ νν αἰαῖ 151. ὙΥἄγο [ρεὶ- 
πὸ ἀϊὸ Ἡθυ]ο σὴ νὸη ἀλᾶσϑαι 
ΡΟΝ ΕΡΟΡ 415 αἴθ νοη ἀλεῖν (νρ]. 
παιπάλημα), 80 ννῦνἀάς. λάλημα 
θ]ΘΙ θη πιὔϑϑθη. --- θοῦγοο δεινόν, 
ἀοεῖν νεῖ, 0: .. 321. 

9521. Μὰρ δοίη : ἀἴθϑο Τπὰΐ ΡῈ} 
Βαϊ ἴον. νυν δη ρϑίθηϑ. πἰομ σοι πη, 
νϑ]. 0. Ἐ. 680. 

929... ΟΠ], (4855 6 Ρ ᾧβθον- 
"αὺρὶ ννᾶδηι, (510}} ἁυΐς. ὙΥ ἄμποη 
Θἰη] 550), δῖ ΕΆ]5Ο 65. ννᾷπηιϊ". 
γε]. ΕἸ. 1039. 

924, Υ 216 ἀπ παι πἰΐ ἀοἰ πο πὶ 
νν ἅμβποιη", (ΗΠ γιπᾶπης χόμψευε τὴν 
δόχησιν ἰδ οἶνπο 4116 (ἰδυνἅμι.) 

Ι 

925. ταῦτα νοῦ}. ηἱ δρῶντας, 
Ζιι ΑἸ 1166." οΡ: ΡΙαν. τοὺς 
δρῶντας πη]νοϑιϊΐ, ἀ ὁ α Τ᾽ ἢ ἃ- 
6, 561 Θ᾽ ΨΟΡ ΘΙ Ψ 01], νρ]: 
902 κἰ 8006. Κυϑοη θ]6ιθὲὺ 1 561- 
ΠΟΡ Ηἢϊΐχο 510} πίοθ!. φΊΘΙΟΙ : Ρ4]4 
δἰπαὰ ἀϊ6 ὙΥ ἤσθιον. ἀἰθ Βοβϑιίοομπθηῃ, 
μα] ἃ βοῆννοθροη ἱμ αἀἰθ6 ΑπΒΕ ΟΡ 
γΟΙ, Ρα]ὰ οἷπ ἀρ οκαπηίον ΤμᾷτοΡ. 

921. Οἰηθ 516}} ἄγοι τοὺς δοῶν- 
τας ἴγῦῸ ὩΔΟΙΘὴ. Ζὶ ἰᾶ556η θ]οῖθῖ 
ἀεν ὙΝν ἤσθιον. θεῖ βϑίπθιι ὅ δρῶν, 
νΒ]. 299. 245. 819θ.ῳ Εν ϑρυϊομὶ 
ἀϊθϑθο ον θϑῖ ὙΥ̓Θρ ΘΠ θη, 50- 
να] Κυϑοη ἀθη ἢὔοκϑρη ροννδηᾶί παῖ. 
--εὑρεϑείη μὲν μάλιστα, ἃπι 
Το Ρ πύθῃ ΓΡΘΙΊ]1ΟΝ ᾿νν ἃ Γ᾿ 5. πὰ 1“, 
ΟΡ νῦνάθ βοἴαπάρδη, νρ]. ῬΗΠ]. 
617. 128ὅ. Ο. Β. 926. 1460. 

928. τε καὶ μή, τὰ Ὁ, (. 488. 
δι, 1. 65 Μρϑηβοιθη σον! ρο 

Κυαΐμ. πὰὶ ἀϊοὸ ΕἸοιθηίθ, ὙΥ̓ Ά556. 
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χωρεῖ, περιβρυχίοισιν 

σιερῶν ὑπ οἴδμασιν, 
»-- Ὲ ς Ὁ 

ϑεῶν τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν 

ϑϑὺ τοῦτο χαὶ πολιοῦ πέραν πόντου χειμερίῳ γότῳ 
ν 

ΡΣ 2 , ) Ζ 

φϑιτον, ἀχαμᾶάταν ἀποτρῦεται, 
ΕῚ ,ὔ γ ’ ΒῚ Β] ΒΡ « , ’ὔ ’ 

ἰλλομένων ἀρότρων ἕτος εἰς ὅἕτος, ἱπιττξίῳ γένει σπτολεύων. 

ππὰ [,Δηᾷ, 
τϑ ο . 
332, Πολλῶν ὄντων τῶν δεινῶν 

οὐδέν ἐστιν ἀνϑρώπου δεινότερον 
0801. Κυάϊιρον ἀν Ιομ ον: ἃ ὁ 5 
σον] σοη ἰδ ν᾽] 6 }]6], 
πὰ --- (ἀν οὶ, ἄοοι, ἰγοὶζ θὰ 
ον! 5θὸη) ἀθν δίθηβόν [81 
ἀδλ5 ρον διυϊρδίο Νν οϑϑθὴ νοοῖ 
4116. Α6βο}. 6(μο. ὅ8δ πολλὰ 
μὲν γᾷ τρέφει δεινὰ δειμάτων 
ἄχη; ἀλλ᾽ ὑπέρτολμον ἀνδρὸς 
φρόνημ α τίς λέγοι; Ν͵βΙ. οὐθῆ χὰ 
109. ᾧὦ 

510}. ἀπιόν μη. ρ66- 

895. τοῦτο, ἀον Μϑηβοι. ΑΓ 
ἀηδία! ἴῃ ΒοΖζαρ ἁυ! ἀνϑρώπου σὰ 
βοίζθη οὗτος νν ἅμ! 50ρ0}ι. ἀὰ5 5ἰἂγ- 
ΚοΡο, ἀὰς ϑδίδιιπθη ἀθ8. (πο 5. ἃ05- 
ἀγοκοπάο τοῦτο, ᾿μάθι ΟΡ 65. ἀἄθιὴ 
δεινότερον 551 }}}Π|νρὶ, ἀϊ 6 565 δ6- 
νγαϊτίρδῖο Νὴ 656η, νρὶ. 2905 Γ. 
Ι͂ἱ ουίραηρο ἱπάοθθ νᾶ ἀᾶὰς 
Νραϊραπὶ εὐ Ὑν 55} 4}} περῶν 
πη πολεύων ἄδιν. παι ν! ]ο θη ἀὁ- 
50}! τὸ βοπ 55, ννῖο ἤσηι. ψυχὴ 
Τειρεσίαο, σκῆπτρον ἔξ ων, Π)6- 

πιο 81}. ἡ μιαρὰ κεφαλή, ἐλϑών 
ἐλ ἄν οϑες χα ἐσέ λη ο δ εσαισει δ ξ 
του, 805 ἃ ὕγον5 Μ6ῸΡ, ρΡθ- 
50 νν οἷρο ἀδ55 6» 465 ϑη δ ΒΟΠμοηΐθ. 
ΒΌΡΠ. πα ἴμ δίηπο, ἄθι Δέθηβοι απ- 
{ον νν ἢ 510. βόννοῖ! πὰ 415 ΜΙ ΘῸΡ 
(τε --- καὶ), 416 }}0 "δ" ἀὰ5. βιᾶρκρο 
νορὰπ (χαΐ π. πέραν») υπὰ Πᾶπρι 
ἀάγᾶη ἀὰ5. βοΡΙηΡΡο. ἢἷΐ ϑεῶν τὲ 

., Ψ6]. 2906ὅ. -- χειμερίῳ 
νότῳ, ννἅπῃ ἀΐθ ϑ ἘΠ ΠΡ}, 411Ζὰ- 
πιὰ] σοίαμρνο!, Ὑν 556 4}} Ηοϑβίοά. 
Θρρ. 61 ννᾶγμηΐὶ νον χειμῶν᾽ ἐπιόν- 
τα νότοιό τε δεινὰς ἀήτας, Ὅςτ' 
ὥρινε ϑάλασσαν ὁμαρτήσας Διὸς 
ὄμβρῳ, Πολλῷ, ὀὑπωρινῷ, χαλεπὸν 

δέ τε πόντον ἔϑηχεν. 5 αγΓοι- 
[απ ρο. ἀδ5 ΔέθοΡ 5 Δ|{ὁν (6 ΓᾺ }" Φαπὶ 
ΤΡνοῖΖ 118 }} ἀϊ ΑἸΠΡἃιίοη πὶ ὁ λεοῦ 
πέραν τ ντου;,.5:- χειμερίῳ ὙΣ 
χωρεῖ, πεθιβουχί οισι ---π ερῶν. 

991. ὑπό, ν Δ] Ἴ 50! 6 1" ἃ1]5 ἀὰς 
Ἠοιμονίδομο περᾶν πουλὺν ἐφ᾽ 
ὑγρήν, ἀὰ 65. ἄθη ϑθο μον θη 
πόοῖθη γγόοροα απ νη} νον Αιρθὴ 
506 10, τ π8 6}! ΑΤΡΟΒ ΠΟΘ 05 ἀϊο 
ναῦται ψυχὰς ἔχουσι χυμάτων ἐν 

ἀγκάλαις, νϑ]. ΔΙ. 90. 
998. διρώνι ὑπερτάτα, γνῸ 1} 

6. ἀϊθὸ Μαῖον ππὰ Νὰἅμν ον ΐα. 4116» 
(ὀβο!ρ [ὁ ἰδ (παμμήτειρα, ἡ ἢ φέρ- 
βει πάνϑ᾽ ὅπόσ᾽ ἐστίν), ννὰ5. ἄσοι, 
ἄθη Μοηβομοη πίον ἀρ αι, 56 Φ }ι" 
απ {απ αἷν ἄθιὰ ΡΙΠ 6 ἀθαμῦ- 
"θη. ϑόίοη 28, ὃ. πϑηηϊ 56. μεχέ- 
στη δαιμόνων Ὀλυμπίων, γ 51} 
Αθη. 7, 136 ρ»»τηα «6 01". 
90. ΟἸΘΙΟΙΚΙ Πρ; τὰν ὑπερτ ά ταν 
γᾶν ἄφϑ. ἀκαμάταν ἀπο- 
τρύεται ναι, ἀὰ5. ΡΆ511050 Ἀϊηροη 
465 Μοηβοβοη, ἀἰο ἄρ άθ. σὰ βοίποιι 
Βοβδίθη. χὰ ᾿ϑανθοίίθη, νυνὶ θνιά. 
Μεοι. 2, 286 9516 Κίαροη [|ᾷ5580: 
«ἀπηποὶυμίηορα αηαΐὶ 16- 
σἰγογμηᾳθ ζ6)»0Ὲ οϊζοφιο 
θα: 67) 6 601") 4710. 

840. ἐλλομένων Κθπην ἀν" 
ϑ0 0]. ἀπά ὙΠ 6 ἀδν Ττρ.. ΑΙ Ἰμ1Ὲ 
ἀποτρύετ᾽ ἀπλομένων, ννοΡϊ 5 ΔΑ ἢ- 
ἀνρὸ ἐπόνγιοιι ἀποτρύεται παλλο-. 
μένων, Απάνο σἱομιῖρον ἀποερύετ᾽ 
εἰλομένων ΘοπΔΟ}} Πα] }6η. Μοομὸ 
ἄοια. ΠΙομ ον περιπλομένων ἐνιαυ- 
τῶν ἀαθοὶ νονβοίιννοροα, ἰλλ. "- 
Ζοιοιποῦ ἀἴθ ἀπο ἀἰ6 ΘΟ ΠΟΠ]δα 465 
ΕΡάροῖοι 5. θο. ΠΙπαυ- αν ΗΪπα}- 
Βο] οἰ Γο νυ ἄθη 516. εἰμ ἀρ  ΡΊἢρ 61 η-- 
ἄδθη ΡΗϊρο. (πἴἰοιυ. ἀϊο ΚιοΙβοηάθη, 
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2 ν Ἑ 

.Ἱντιστροφῆή «. 
’ 

πο  Φύνῥων τε φῦλον ὀρνίϑων ἀμφιβαλὼν 
27 

ἄγει 

χαὶ ϑηρῶν ἀγρίων ἔϑνη, πόντου τ εἰναλίαν φύσρ, 

σπείραισι δικτυοκλώστοις, 

περιφραδὴς ἀνήρ" 
χρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου 
ϑηρὸς βεσοιθθερι, λασιαϊίχενα 9᾽ 
ἵχιπον ὀχμάξ ζεται ἀμφιλοφῶν ζυγὸν οὐρειόν τ᾽ ἀχμῆτα ταῦρον. 858 

δέ Ὁ ὴ β. 
χαὶ φϑέγμα χαὶ ἀμερόφρον γόημα χαὶ νηί 

Ψ γὲ δεν 

ἴἤροη [Δι Φ4 8» ἀπ {8} τυ] άον- 
-Βοϊοπάδη). ΔΒ] οἷ. σἅμ ΝΙΚαπάθν 
αὶ ἀν Ομ] η 6 δὰ θα β  θη ἄτρα- 
πὸν ἴλλειν. ἱππείῳ γένει, 
ΠῚ) Ρ[οΡάθη απὰ ΜαυΠ μΐοροι, 11. 10, 
900 αἱ γάρ τε βοῶν προ΄ ερέστε- 
ραί εἰσιν Ἑλκχέμεναι γνειοῖο βα- 
ϑείης πηχτὸν ἄροτρον. 

οἰς ἀρεῖ 1. θὲ" Μρηβοῖ [ἀπρὶ 
50]ὰὰ ἀϊο ΤΠ Ρο ἀν ΤΠ, ἀθν" Βὸν- 
46. ἀθβ ΜθθρΡ'ὸ5. (ἀθν" βραηζθη δοιιὸ- 
Ῥίσηρ, γε}. Ζι..0...1.27}; οἷ. })6- 
τη ἢ εἰ ρῚ 510}. ἀαγο [2181 ἀν  Πάθη 
ΤΉΘΡο απ ἄμ 510}. ἤοβ5 ππά 
διΊον -- ἀΐον ΟΡΠ ΘΙ 516 ἨΔ Β.Π 6.0. 

949 [ κουφόνοοι, κούφως χαὶ 
. ταχέως φερόμενοι, ἀΐο Νοβδί6|- 
Ἰαηρθη Ἰθῖον τ Ρηἀθη ἀπ ᾿ῃπ 6 
Βασι. δὰ Θη ΠΟΘ α. 6 ΠΠ 5θηθη νὸ- 
861: ΤΠθορηῖ5 ὅ52 σμικρῆς ὄρνιϑος 
κοῦφον ἔχουσα νόον. -- φῦλον, 
ΑἸοιᾶη 48, 7 οἰωνῶν φῦλα τα- 
νυπτερύγων. ἀμφιβαλὼν 
(ν 0}. πἷἷξ σπείραισι ὅδικτ.) ἄγει, 
»ηο ρηαράα αὖ ἀπ οἰΐ, νΒ]. 203. 

940. φύσιν, ΘῈ: 869 ϑνατὰ 
φύσις ἀνέρων. 1μαονοῖ. ὁ 7 γι 1 5 Ἢ α- 
ἐμγα αἀἢ ἐγ απ ἔτέηι. νυ Ρ 1], ἃ 6 - 
4τπ|017) 61 8᾽ 6714 5. 

841. περιφ ραϑὴς ἀνήρ ἴαδοι 
50} Π 16 5510} ἀἃ5. ΕἸηΖΟ πο, ἀὰ5. ΖΕ 
Βονν υπάθυηρ; ἀν Μϑηβομθηηδιι» 
γΘΡ ἢ 551, σιιβαπηπηθη απ ἀϊδηὶ Ζιι- 
Β΄ δῖοι. αἷς. ΑΡΒΟλ 55 ἀθ τ Βὸν ἃ |- 
ιἰραηρ ἀον ΤΠ ον, πάθια ἀθν ΟΠ ον 
πὰ αν Ζ ἃ πὶ ἃ ἢ ς᾽ ἄρονρθιι. 

ΒΌΡΒΟΚΙ65. ἸΨΥ͂, 

᾽ ΠΑ͂Σ [ἢ ΤᾺ ρ φ., “. Ἢ Ψ όν:) γάμοι. φρνυγ] ΥΆᾺ ᾿ 
ὑμ Ϊ ᾿ 

ἔ { 
ΡῚ 

840. μηχαναῖς, ἰπάθιη ΟΡ ἘΠ 
νυ! άθη Τοῦ ἀπροῖ Κἀπδι! οι γὸγ- 
γΙο πη θη οἰηἴἄηρι απ Ζἅ μη. 

τ θ..... 81 θυοῖϊοιι ἵππον ἕξεται 
(Δον ἄξ.) ἀμφὶ λόφον (οάοι" ἀμ- 
φίλοφον) ζυγόν, “νον θναποκ ἄος 
Μοιραμ5. μά ]θ6 ὑπάξεται 560 }}}16}}. 
ΑἸΠοηα ἀὰ5. 902 5ιαἰ πα Επ!. οηο- 
γηΐοια, ννῦγἀθ. πεν ἀὰ5. Βᾶπαϊροη 
δΡϑὺ ἴῃ ΑΒ ΟΠ} 506 1|16η, [ἅ}}5 ἀν 
Μϑηβοὶῖ βοῖπο Βριιπαπρθη (γί βθίζθ. 
Βυ δῆ. 50 ψνϑρίθ!!} δ᾽πὰ ἀϊθ νίθίθηῃ 
Οοη]δοίαΡοη Απάρου: ἀὰβ. Ὑγά ΓΟ 
ἰρὰ α. δομῦπο: νρὶ]. Επιν. ΕἸ]. 8117 
ἐκ τῶν καλῶν κομποῦσι τοῖσι Θεσ- 
σαλοῖς Εἶναι τὸδ᾽, ὅςτις, ταῦρον 
ἀρταμεῖ χαλῶς ἡ ἐιμεκα να "Ἀξ ὀχμ ά- 
ζει. Νδο!ν 56||0]. Αγ. ἘΠ. Σ 149 
κυρίως ἐστιν ὀχμάσαι͵ τὸ ἵππον 
ὑπὸ χαλινὸν ἀ ἀγαγεῖν ἢ ὑπὸ ὄχημια. 
Δυβϑοράθηι ᾿ὰ}}6 ἴθ ἀμφιλοιϊμ ὧν 
Βονναριὶ, 4ἃ λόφωσις, λοφωτός δαῖ 
λοφοῦν [ἄμρθη, ἃ. ". περιβαλὼν 
αὐτῷ ζυγὸν περὶ τὸν λόφυν, 1} ΠῚ 
α πὶ ἡ 1 95 654 ἀὰ5 66}. ἀν 5 
μῆτα Ἰιδυν. «ΑΓ 5ἰλι ἃ θ᾽ μῆτα, νν6]- 
ΟΠ65. 56 θη πῃ ὀρεσσιβ. ππὰ ἀγραυῆ. 
ΘηΓ ΠΑ] 6 δὲ. Φόπο5 θοΖοίοι ποθι θη 
νΠ]άθπ 0. ἢ. 410 [.), πὰμ ὑπ6}- 
τ άου ἢ ὅραπη φοιθπάθη 5.16}. 

δινι 2. Νᾷοϊ ἄθιὴ 5ἰθργθίομοη 
Καιιρία ἀ65 Μοηβοι θη ρόρθη ἐἶὸ 16}- 
Ιοϑο απὰ 6 Ιοθο Ναῖαν Κοιμ  ἀδν 
θιομίον, μόθον" δἰοίροηά, δου ἀϊδ 
(ἀδδιτἀπηρ 465 ΜΙ Θηβο θη. 56 |}05ι. θὰ 
ΟΡ ἀπἃ ΑΟΚΟΡθαῖ βοιοα τπ- 

Ὁ 

949 

940 

9900 
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’ γ γᾷ Ν 

σταγὼν ἑἐναιϑρεια χαὶ 

δύςομβρα φεύγειν βέλη, 

ἴθ οἴπθη ἀπάθυη (ἀθϑιμβραηκιὶ ρὸ- 
506 }}} ννᾶρθη, [σὺ δ" ΠΙΘ" οἷμο πὃ- 
Βορὸ (τα ρβι [Ὁ ἴπ5. Ααρὸ. [) 6} 
Δίρηβοι ονΠηάον. 510} ΞΡ ΡΔΘΝΘ 
Ιεριὶ γνοὸ διζθοη ἃ, "ὶ τα ΔΕ 
διααῖοι απ Ρμᾶπί Ἦ ὡλέδιμψο 
δοθῆ: βόρθη ΑΙ]65 ννοὶβ5. 6" ΔΓ}, 
μιαΐ Μΐμαὶ δόρθη. ἀϊὸ Βο  νν θυ βίθη 
Κυδηκιιοῖίθα, παν ἄθι ΤοάΘ ν᾿ 6155 
ΘΙ" αἰ} χὰ Θηϊπηθη. --- ὅ0. Πιᾶϊ 
ἀϊὸ φύσις ἄσο! ἅ|Πὸν ΚΙΘρΡΊΟΙν οἴη 
ΖΧ161 ροβϑίχζι, ννθ ἀον ΡΠ ἢ ἀβαηικοὶς 
465 Μίθηβομ θη ΒΓ Ό556 101} 150} 6 ἀὁ- 
ἴδ ἀροιῦ, νϑ]. Απθ5ιν. 2. 

994, 500}. μα] ἀροῦν ἀον νου  Κδιμίη- 
᾿οοα, ἅπὸ} νοὰ ἄθη δ] θαίθη τπὰ 
ΡΥ (μα βουὰβ νΘΡΡοίη θη ΟΡ Β ΘΙ απ, 
ἀὰδ5 αἴο ϑΡΡΆΘΒ. πἴοι! φύσει ἃπ- 
σοΡοῦθη, βομάθρη ἀπ} {Π6 6 Ρ  η- 
Καυμ τ (ϑέσει) Γοϑίροβοίζι 561, (0. 
Πυδο "25. 62 θμὶ »»ηι5, χιοα 
δι ηα δαρίοηέϊαο ιν 1 8.0)" α46 υἵ- 
54} 5, οηιγίδιι5 γονμ5. ἐηιροδοῖ 
γιοηιηα αὐ χιὶ εἰϊδοῖραίοβ ᾿ΟΉ 7165 
οοηϑ»οϑαυΐέ οὐ αὐ δοο᾽οία!6Ή), υἱέαο 
ὀοηυοοαυί. "- Ή1ὸ Βύομον χαὶ ἃν ε- 
μόεν φὸ όγνη μα. Μὰρ πὰῃ ἀϊθ56 
Ἰαΐε56 διηποδαρί ἀευίΐδη ν 10 

1) 8 ἢ πῆι πη 6 ἢ 46} ὅθ άπ πηά 

ἀον αν πάπηρ νοῦ ἀρηιοιηάθη ρα 58. 
516. αἴθ}: ἀδηη ννθάθι" ἡ περὶ τῶν 
μετεώρων φιλοσοφία, ποοι Βονοά- 
πα ΚΟῚ  {(,, 416. τ. Πα ΠΔοἢ αιι558- 
ΒΡΡΟΟΘ ΩΝ οἰ 6 1 Β΄ 6ΚΠ}), πο 0} ραν 
ἀϊὸ Ρμ πη 5! ΡΟ ἢ Π46 ἀδν 1 ΟΠ ΠΡ εἰ 
ἀϊοϑὸ5 ΟΥο5.: θη 50 νγοηὶρ ἰδπρὶ 
ἀοὸν οοἰθ)᾽" ηηο ἐμ 5, ἀἷθ υὐ ζ δὲ: 
"1α 5. ηι65 {5 (1. 15, 80 ὅταν 
ἀΐξη νόος ἀνέρος, νγ6ο ἫΝ ΠΔΟ]] ἄθηὶ 
ἼΠῸ) ϑρν α0}}6 τάχιστον, διὰ παντὸς 
γὰρ τρέχει.) ἴπι ΑἸ ΘμΙοἴποπ, 65 
πιὰ ἀὰ5 ΠΙΟΙ; ΟΡ ἤ πὸ [, ννἷθ ΤΟ 
ππα δίας, Δι} 500 σὰ ἀοη ὅν". 1. 
ΔπιϑιΡ. 1 αὐἱρολάϊ!!οη ΕΘ ἢ 
ϑοαὶ φροντίδες φοϊῦνίοη : ΘΠᾺΠ10} 
ἀϊο απ 65 οὐ ἰηεία οορ΄- 
ἰατι αἱ ννᾶγα νϑρ"}}. ΨΊΘΙΜΝΘΙΙν 

850 ὀργὰς ἐδιδάξατο χαὶ δυςαύλων 

το ἡ" ΖΝ 50}}6 φϑέγμα πη ἢ 
ἄστ. ὀργαί ἀϊὸ Οἰν!] 5ατίοι, 
416 μον Πρ πρ ἀὉ5 απ παϊροα 
ΘΙΠΏ65. Ἀορεἰμιδϑοῖς ἀ1656 Θγυΐδην 
[Ὁ]6 6, νρ]. ἰδοκναϊος Νδὸὶ: 9. (ἄπγο]ι 
ἀϊδ. ϑρυΔ 6110) οὐ μόνον τοῦ ϑηριω- 
δὼς ζὴν ἀπηλλάγημεν, ἀλλὰ καὶ 
συνελϑόντες πόλεις ὠχίσαμεν χαὶ 
νόμους ἐϑέμεϑα. Οἷς. Ν. Ὁ. 2, ὅ9 
ο»Ἰπ]οηιογία 2:05 Τι4)"15, ἰ6Θ᾽ ΜΉ}, 14)"- 
δίμρν δοοϊοίαίο εἰουΐϊπωϊξ, παθὸ α΄ 
υἱία ἱπμιηπαηὶ ᾿ ἴδγνα δορϑ δ αυϊί.᾽" 
Ποναι. ὅθιη. 1, ὃ, 102 ,,ὕμν 0»}ὸ0- 
γ,6 0567" 47) ἐδρτο αγιϊηναϊἑα {0)"»718, 
πμίμην δὲ ἐν )06 ρθοιι5, ϑ]αη ἄορ 
αἰ ομδήϊα ρ»οέο6)" Ῥιμφηαϑαηέ 
ἐν Ἰθοδὸ υορϑδα  ηιϑίϑηϑ. υοθδὲ 
56η 5 ἐδήμ6 ποία θη, Διοηείηαηηο ἐη- 
ν67}607.6 «ἰο]ιἴηγὺ αὐδίδίο)}»δ δοίίο, Ο»- 
γίάα οοθρο)εξ ἡι η)"6 οἱ ρ07)6)"6 
ἰ6ρ᾽05. ΠΙθρηΔΟ 0 ἴον βοᾶη- 
ἄορι. -- ἀστύνομοι ὀργαί, 
οἰααιρυιπάθηάοαπά ὁ Ρά ἢ 6 η- 
ἀ6 ΤΡ», ϑδίππη ΠΡ ϑι! Π0 8 
Ουάπιπρ, Α6856},. οι 55. 859 πολισ- 
σονόμος βιοτά. 

855. ἐδιδάξατο, ὁμορίο. οἐδὲ 
ἑηϑογΐο αἰ ἀϊοϊέ. 
351. 60}. φεύγειν βέλη πά- 

γων καὶ δύςομβρα, ᾿κάθηι Ο}- 
ἄδοϊ. (απ ΚΙοΙάπ πο) σόροι ΠΟΙ ππᾶ 
ΕΝ. ΒῸῚ ΒΘΙΓΘΡ ΗΪδηπεῖ; ϑόροθη Πὰ- 
5601} υπὰ ΠορΡΟΠΒΟΠ πο. 61 {ΡΠ ]| 6 1 
56] ὔτχι: ἀἷο ὙΘΡ πάη ἀθ5. ἄρῃ, 
σιάγων νεῖν ἀθπι Αάγθοι. δύςομβρα 
(Α΄ 656}. 0598 δυςχύμαντα κακά) ν»ὶὸ 
ζι 0. ἢ. 261. Πῖο ΘμΟΠοη αἴϑρια, 
νυν ΒόοΚΙ σι αἰϑρεια Π80}} Δ 650}". 
ἌΡ. 954 ὑπαίϑριοι πάγοι, ΠΟΙ ΚΘ 
Ἰδίομ ον ἐναίϑρεια.: ἀἷδε γον ἄπρος- 
ΤῊΝ ἀθ5 Ὁ νἷθ ἴῃ αἰϑρία, δ: 0}. 
᾿ἰφέσειος, ἐπινίχειος, βᾷν εὐτυχεία 
ι.. ἅ. 510} ροϑίαι οί ἠδ -- βέλη, 
1Π50 [6 ἢ ἀΐθην "]055 ΒΠΠ26 χῆλα, 
βέλη Διός, ϑοηάονΡη “Δ10}} 50 }]0586Π, 
Βοροηρίσ56, δομποοροϑιῦθον. 9 6η 
πο πη. Ο ΘοΙοα νοῦ ἐδιδάξατο 
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, » 5 2φ»" 2, 
σπιαντοπόρος" ἄπορος ἕτ οὐδὲν ἔρχεται 
τὸ μέλλον" “4ιδα μόνον 
φεῦξιν οὐχ ἐπᾷσεται" 

νόσων δ᾽ ἀμηχάνων φυγὰς ξυμπέφρασται. 

ἌΝ πτΕ Ὁ δγ Ῥ: 

σοφόν φὶ τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ ἔχων 
ποτὲ μὲν χαχόν, ἄλλοτ᾽ ἐπ ἐσϑλὸν ἕρπει" 

γόμους τ᾽ ἀείρων χϑονὸς 

ϑεῶν τ᾽ ἕνορχον δίχαν, 

- 

{Ὁ ἀ61 [π᾿ φεύγειν Ζίμλ Θ6Ι[8. 
νῈ]. χα θυς: 1051 ἔϑηκας ἄπθλω 
χαὶ στολὰς ταύτας φορεῖν. 

900. παντοπορος ἀγάοκι, 
ννἶο περιφραδὴς ἀνήρ 841, ἀὰϑ ἅιτι5 
ἀον Βοιγδοβίαης ἀ6 1 “δἰηζοίπθη Εἰ- 
Πηάαπθ θη ὀπΙβρΡϊη πᾶ δίδσπθη 115. 
16 τ ΕΜΕΜΕΡ ΕΓ ΤΜΕΥΝ ̓ ἷ; ἄπορος, 
αν 910, Ζυιηὰ] τ ἀοΡ ἄθὴι (ο- 
ἀδηκοη. Θη βρΡθο θη ἄάθη Αὐῇύβαηρ 
ἀον ΤΡοο θη, βιθιρονὶ ἀὰ5 δίαθπθη. 
-- ἐπ᾽ οὐδὲν τὸ μέλλον, αὐ 
δον έν, σαὸ {πμεέμλα δ, 
ΠΝ ΟΝ, ΜΝ.» 128... οἷ οἀἰϑὺ ν]6]- 
Ἰθῖοιν ΠΟΉΤΟῚ ζιι νϑυ πάθη: ἄπο- 
ος ἐπὶ ἀἶδεν (0. ἢ. 006 ἄπορος 

ἐπὶ φρόνιμο), ΚΟΙΠ ΟΡ 5.8 ὁ 6! 
δοδοπῦθ εν γ4}}}108, ἔρχεται 
γδϑι μέλλον, ὑρῖῖ Ὁ ἀπ 6 
Δακαη Γι, ἂη ἀἃ5 ννἃϑ βθ ΠΡ μα, 
ΠΡ Δ Π. 

902. Π)ὲ5 ρον] οονίο οὐχ ἐπ ά- 
ΣΕ. ΡΥ ϑι ἢ ΠΟΙ 
ΖῸΡ ι011ὸ 50! ΙΓ 6η, 580 Π]|6ὴ 
οἴη πη Ρ Ρ ΒΟ Π 61, 56} Δ ΒΓ ΘΟ ΘΠ 6." 
Αὐδάγιοκ,, Ὑν 6 55}4}} οὶ οὐχ ἐπ ῴ- 
σεται δοβομΡ θη μὰΡ6, ννυιρά 
ΟΡ πο ΟΡ δ προη ἀπο} Βᾶπη- 
απ ἃ Βόβοινν ὅγ ΠΡ [ὉΡ 6] η, νυνὶ ἀϊ6 
ΑἸέθ. 516. [ἄν Κυαηκμθίῖθη Πα! οη, 
ψοΖ 5.72, 0. (Σ. 1190 φίλων 
ἐπῳδαῖς ἐξεπάδονται φύσιν. Δ 6 }- 
Ἰ1οὶ ΛΘΒ6Ι.. Εΐμπι. 618 ἅπαξ ϑανόν- 
τος οὔτις ἔστ᾽ ἀνάστασις" Τούτων 

ἐπῳδὰς οὐχ ἐποίησε Ζεύς. Αρβᾶῃι. 
902 ἀνδρὸς μέλαν αἷμα τίς ἂν πόά- 
λιν ἀγχαλέσαιτ᾽ ἐπαείδϑων; ΑΥνϊαη. 

᾿Ερίοιοι. 1, 21, 9 ποῦ φεύγω τὸν 
ϑάνατον; ᾿μηνύσατε ἐπαοιδήν. 

Απτ 15. 2: Εγδὺ Β16Ρ ὈΠ1ΟΚΥ οἷπθ 
Ῥοβι πο ρα βοΖιθ πη ἅμ 416. 50 
'Κάμη ἀπ ἃ ΡΒ ΟΒ οι δαβρο νι Β6- 
δύροαπηρ 461} ΘΟ 6. ἀπο : 6 4]1Ρ- 
ΠῸΝ δα ἀθπη ΤΊᾶτον ἰδὲ ἀϊ6 Βοπιοι- 
Καηρ θΘΡΘΟ ποι, ἀᾶ55 46ὺ Μίδπβοιι 

ϑϑοῖίηῃθ ἀαθοη πηά (Θϑο ἢ ΚΠ ΘΗ Κοίίθη 
Οἴμμ α]5. σαιη ΟΠ] θη ΚΟΙΡ6. πηᾶ 
ἀὰ 55 ΠῸῚ νοι" 416 πῃ Πα ππά 
Θ᾽ ΠΟ θὰ. (ἀθβοῖζο ΠΟ Ο  Π 4116 ΠΟΟΙὶ 
βίθῃθ, 455 δ΄ ἅΠ8Ὲ} ἴῃπὶ ἀορθη 6 }} 
ἄδη δίααι σου ρΡο πη ἰ᾿η ν 6 }- 
1676. 

9056. ΜΘ». ἔχων τὸ μη χ' 
τέχνας (Δηκ] προ ἃη ἀμηχάνων 
964, νρ]. 9848 μηχαναῖς), α 6 56 10Κ 
Ζλεν ΛΘ 2ιὰ Εν Γ1 ἢ ἀη ἢ ΡΘΗ, 
σοφόν τι, ἃἷ5 οἴη ψαπάθυ- 
"ΔΓ 658. 

3066. ἀ. . ποτὲ μὲν ἐπὶ χαχόν, 
νΕ]; Α1..3999. 0. Ἡ. 091. )6ν Παυρι- 
εὐδδηϊεο ΡΠ} ἰπ ποτὲ μὲν χαχόν, 
γννοζιι ἄλλοτ᾽ ἐσϑλόν αἷς. τὰλιΓ6ΡῸ}" 
(οροηϑαίζ. 465 ΡαΡΑ]] 6] 15 πλι5. ΠΑ ]}}}61" 
ἢ Ζα!}. 

907. ὉϊΪΆ6 Βύοσμον 
ἐγ 5 6) 6) 5). 0η6 ἄδθῃη δον 6 .}1- 
ἐμθη δίηη, ἀὰ ἅπὸ} ἀἶὸ οΘβθο! 6 
᾿νκιάνιιρ αἰτοηὶ φηὶα ἐπ 56 - 
26.) 8. Θοηἤη ἀθη 5 ἀπραϑϑοπὰ 
ἰδ, θη 65. ᾿155 νὴ ἢ α]ίοπ 
ἀον (ἀοϑοίζο ἀϊθὸ ἢοάδ βοίη, απ Ϊπ 
ἀϊόδοηι 5΄ηπο "ὰς Ἠθίβκο γεραίρων, 
ΡΠῸΡΚ περαίνων (ἀἃ5 ἀ060}} πιμ" α 6ὁ- 
5οῖχο [ΓοΥὐὐρ Δ ΟΊ θη ἢ οί556 8 

5 Ἐ 

παρείρων, 
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810 ὑνψίπολις" ἄπολις, ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν 
ξύνεστι, τόλμας χάριν. 
μήτ᾽ ἐμοὶ παρέστιος 

’ ΝᾺ - « ἢ τ᾽ ..5) 

ὅ10 γένοιτο μὴτ ἰσὸν φρονῶν ὃς ταἀδ᾽ ἕρδει. 

’ 

ἐς δαιμόνιον τέρας ἀμφινοῶ 
, - ᾽ Ν 2 ’ 

τόδε, ττῶς εἰδὼς ἀντιλογήσω 
ἤ } 2 Ἄ, - ΨΩ} , 

τὴνδ οὐχ εἰναι τταϊδ «ΑἸντιγόνην. 
ὦ δύστηνος 

880 χαὶ δυστήνου πατρὸς Οἰδιπόδα, 
, ) 

τι πθτ; 

Κοπηϊθ) νϑυι ποῖ. [ΙΟἢ πὰ) 6 πδοὶι 
Απ]οι τη ἀθ5. ΒΙΠ165. ἴθ ὑψ ἔπολις 
πηὰ εἱς Ἀ ἀοΚΊΟ αὐ ἄθῃ κι τὲ ---τε 
ἀνάηροπάοη ἀράδηκθοη τ᾽ ἀείρων 
δόβομοθθα, ἃ. ᾿ν. ὑψῶν, ἀνέχων, 

αὔξων πο ἢ] 116 πη 4. Ψρ]. 360. 
281. 

ὅ10. ὅτῳ --- ξύνεστι, ἀδν 510} 
ἤθη {προ 5  ζι οι θα ΘΡρ η Παΐ, νρ]. 
Αἱ. 8380. 011. ΕἸ. 610; τόλμας 
χάριεν, 56 ᾽π 6} νὸν ΟἸ δ᾽ πὴ 41 
Γρόμπθη, χαριζομένῳ τῇ τόλμῃ, 
διὰ τὸ τολμῶν τὰ μὴ ϑίχαια. 

910. Μίδοιο. ἴον. οίηθη. 0] οι θη 
ΡΟΝ] ννθάθι" σία (ἀθποϑϑθη ποὶ- 
π65 Πθορθ5. ποοῖν Ζαμὶ ΡῸ 0 ]5 0! θη 
ΑἸ η55Θη 556 η., ννθά οι" ρ να πὶ 
ΠΟΘΙ ἴμ ΠΝ πλρδοο Πα ἐν αἴ 

(ἀοιποϊ μα πὰ οη. )ὰ ἀϊο πόλις 
ἴπὶ διΐοκο Βοάοιμαιπρ ᾿αϊ, 50. νυὶρά 
ἀον γα ησοῖ, αἱ οἴποιι ρον 6" Δ 1 
διααίο ἴῃ Κοίπθη] οι Ββοράμραηρ 
ἷ4“ὰ Κοιππθη, ἰῃ ἐΐθδοὸ (ἀδροηβᾶίθ 
ΒΟ ΚΙοιἀδι, νρ]. δὰ 40, νν ἅμ θη θη} 
ἄθη [πιά θη ποῖ ἀρ άο. ρον ἅ{} 
ὑνοράθη, ννἱὸ ἰδανῖρ. ἂρ. Θνίοη. ὅ0, 
4 Ὅςτις δὲ τὼ φύσαντε μὴ τιμᾶν 
ϑέλῃ, Μή μοι γένοιτο, μητε συ ν- 
ϑύτης ϑεοῖς Μήτ᾽ ἐν θαλάσσῃ 
κοινόπλουν στέλλοι σχά- 
φος, νεῖ. ον, (ἀν. ὃ. 2, 20. 

7 ’ ’ Ρ] 7 - 

οὐ δὴ που σὲ γ᾽ ἀπιστοῦσαν 

(ΠΝ  ΔΟΙΝ5 ἴῃ 16}. 117 Ϊ Δάματερ. 
μὴ κεῖνος ἐμὶν φίλος, ὅς σοι ἀπε- 
χϑής, εἴη, μηδ᾽ ὁμότοιχος. ΜΡ]. ΕἸ. 
2899 ἢ, -- ἔσον φρονεῖν, διιὶ- 
50 ΠΟΡΑ ἀϑάνιιοκ [ἢν ΡΟ Π Εἰβ οι 5 ΟἸοῖοι- 
δοβιππίβοίη, Πθιμ 81}. Ῥμ, 1.8 
ἹΠελοποννήσιοι τἀχείνου φρονοῦ-- 
σιν. -- ὃς τάδ᾽ ἔρδει, ὅτῳ τὸ 
μὴ καλὸν ξύνεστι τόλμας γάριν, 
ὃς τοιοῦτον ἐπιτετήδευκε βίον. Εἰ- 
ΒΘΆ ΠΝ ἀθν" ἀ θυ ] Θ᾿ ἢ 6 ἢ, 510}} 
απιονΓᾷ πριν, 501016 ανιηδϑδα!Ζο 
510}. ἀποίσποῦ ἀπ ἀδηδο. πάη}, 
νὶο πράσσειν τι, 486} αἰὲ- 
φιιίά. : 

816.. ἐς δαιμ. τέρας ἀμ φι- 
νοῶ τόδε, ἀ ἴθ 58} ἀρ ηἃ - 
ἐἀγ!τοι θη απ άθι 560} 61- 
παρ ρσορσοπῦθον δίῃ 1} 
Φυνν᾽ο 5 ἅ!υϊρθι δίππθ5. [16 096} 
ἐς “νοὶ. 0. Ἀ. 980. 

3718. Νοῦ"»ν. τήνδε παῖδα οὐκ 
εἶναι ᾿ντιγόνην, 850. 485 οὐκ 
(ἀα!ον πἴολι μὴ) πης ᾿ντιγόνην (46 η 

Τοῦ ὀρ α] θη. Αἰ οὐχ εἰναι ἰδὲ χα 
εἰδώς τὰ νουβίοιθη εἶναι. 

9190. δύστηνος χαὶ δυστ. 
πατρός, νβρ]. σὰ 38, ΕἸ, 589. 

381. οὐ δή που, 0. Ἀ. 1412. 
Ῥμι!, 1293. 



δ ηάθ, 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

- Ὺ ’ ,ὔ 

τοῖς βασιλείοις ἀπάγουσι νόμοις 
’ 

χαὶ ἐν ἀφροσύνῃ χαϑελόντες; 

09 

ΦΥΛΑΞ. 
τ 4 

Ἥδ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνη τοὔργον ἡ ̓ ξειργασμένη" 
Ἐ᾿ κ - 

τήνδ᾽ εἵλομεν ϑάπτουσαν. ἀλλὰ ποῦ ρέων; 
ΧΟΡΟΣ. 

δδ᾽ ἐχ δόμων ἄψορρος εἰς δέον σιερᾷ. 
ΚΡΕΩΝ. 

, ΠΕ ΨῃΛ ’ 

τί δ᾽ ἔστι; ποίᾳ ξύμμετρος προυβὴν τύχῃ; 
ΦΥΛΑΞ. 

- 3 2 ν» 

ἄναξ, βροτοῖσιν οὐδέν ἐστ᾽ ἀπώμοτον. 
ἤ Ν τῳ , Ν 

ψεύδει γὰρ ἢ πινοια τὴν γνώμην" 
κ Ν 

δ7Γξὺ 

σχολῇ ποϑ'᾽ ἥξειν δεῦρ᾽ ἂν ἐξηύχουν ἐγώ, 
ταὶς σαῖς ἀπειλαῖς, αἷς ἐχειμάσϑην τότε. 

2 “σις Ν 2 Ν Ν " ἄπ , Ν 
ἀλλ᾽ ἢ γὰρ ἐχτὸς χαὶ πταρ ἐλπίδας χαρὰ 
ΒΩ γ - 2 Ν ς - 

ἔοιχεν ἀλλῃ μῆχος οὐδὲν ἡδονῇ, 
ἥχω, δι’ ὅρχου χαίττερ ὧν ἀπώμοτος, 

382, ἀπάγουσι ΒδοΚΙι. 5[αιι 
ἄγουσι, ἱπάθηϊ ϑΌΡ}. ἀθπ ἰπ ΑΙ θα 
νὴ ΗΙη ἀμ Ρθα. οἰπὸ5. ἁσΐ [ΡΊΒΟΠΟΡ 
Ταῦ θΘΙΡ ΟΠ Θ χὰ ἀθν ΒΟ γα ἢ}- 
ΠΟ θη Αὐϑάνιοκ (ἀπαγωγῇ) δοννἅϊηι 
χὰ απ βομοίη!, ΤΥΡΙΚΙΙΙΪ05 βασι- 
λείοισ ιν ἄγουσι. 

3893, χαὶ νορθῖπᾶοι ἄϊὸ Ῥαγιῖοῖ- 
Ρίθη ἀπιστοῦσαν καὶ χαϑελόντες 

{-- ἁλοῦσαν), νε]. Κυῦρον ἀγάμιηι. 
τα νὰν» 

984 {, ΟἸοΙο απ Αηἰννουίθη ἁὐΓ 
ὁ16 νον νν ἀπά ΡΊ θη ΕῚ Ἄβ6η 465 (015, 
80 ἀὰ55 δ᾽ -- ἡ ̓ ξειργασμένη ἃ 
ἀπιστοῦσαν, τήνδ᾽ εἵλομεν ϑάπτου- 
σαν αι 989 μπ γρ].. ζὰ 189. 

384. τοὐργον ἧ ̓ ξειργα- 
σμένη, νρΒῖ. σὰ 8324. 

58. Π)ὲν ὙΥ ἄσθ!ον. βρνῖοθ ὅπ 0} 
ο΄, ΠαΙΠΘΉ ΠΟΙ. χι Απίαηρ απά 

ἴῃ ΔΙ ΡΟ οπθη. ΘΠ ΘΏΖΘΗ, 
γν8]}. χὰ ΑἸ 6458. 

389. ἡ ᾽πίνοια, ἡ ἐπιοῦσα 
γνώμη ὅ86})0]., αἵ δεύτεραι φρον- 
τίδες. 

990. Ψε}}". ἐπεὶ (υ οἰ 1) ἐξηύ- 

τ ρἤΘη ὅ16]|6η, 

χουν δεῦρ᾽ ἥξειν ἄν ποτε σχολῇ, 
16 γάμο 16} (329), Ν Ο}] 
ΒΟ ΘΡΠΟἾ 716 815 Ρουν οβ ἢ 
νονάθη Ζὰ Κῦππθπ, ΙΘΡΒ ΟΡ 
Ζὰ Κοπ ὸπ. [)16 γι. σχολῇ 
γ᾽ ἂν ἰδὲ [πἰθρροϊαιίοι. ἂπ5 ἄδη]}- 

νῈ}]. 0. Ἀ. 484: ποϑ' 
Τμδαν.. Α ἀπά ΡΑγῖβ. Α. Ο σχολῇ 
ἐδαμδ μι 

991.. τἀ ϊς, σαῖς ἄπ., ἴῃ 0]: 
586 ἀοίπον ρομαη ρθη: τότε, 
ἃ15 160} νορ!ῃΐη Πἴ ΘΙ ἡ ἃ Ρ, νβρῖ. 
συ 80... 1270. 

392. ἥ ἐχτὸς (ἐλπίδων) καὶ 
παρ᾽ ἐλπίϑας χαρά, νεῖ. 380, 
Κόπηϊθ 1 ΘΊ Ί 50} ἡ" πδὸἢ Οἷς, ΡὰΡ- 
π|. 88. ,αἀπξ ἐγ ὁο»»}ΟγἾδιι5 απ 66:- 
ἔγα. 6556. ροδϑμη" ΒΡ Θθ θη ννοράθη. 

908. μῆχος ΚΙϊηρὶ 6", ἰΓοὶΖ 
ἀθ5 (ἀοθνδιο!5 νοπ μακρός (μέγας, 
ΑΙ. 190) ἀπά μῆχος, μέγεϑος 
γΟΙ ΚΕΝ 116}. 46 ν}. 

904. δε ὅρκου (αν. ἃ νοὶ 
ΘΡ̓Β[Θ. Ηαπὰ ΠΣ ὅρκων), γὉ]. ΘΖΤΗΣ 
ΟΣ ἀπώμοτος ΟΡ 6}} ἃ 516 υ- 
Ἰιοὴ ἂη 388. 



τ0 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

πα, Ἷ ,ὕ ὔ γ ) »9ὅ χόρην ἄγων τήνδ᾽, ἣ καϑευρέϑη τάφον 
χοσμοῦσα. χλῆρος ἐνθάδ᾽ οὐχ ἐπάλλετο, 
γ ) , 2 δὴ 

αλλ ἔστ᾽ ἐμὸν ϑούρμαιον, οὐχ ἄλλου, τόδε. 
Ν - 2 , Ὁ ν ν χαὶ νῦν, ἀναξ, τήνδ᾽ αὐτὸς, ὡς ϑέλεις, λαβὼν 

᾿- Ν χοῖ γξέλ ὝΕΣ 

χαὲὶ χρῖνε χαξέλεγχ ἐγὼ δ᾽ ἐλεύϑερος 
100 δίκαιός εἰμι τῶνδ᾽ ἀηλλάχϑαι χαχῶν. 

ΚΡΕΩΝ. 
2) -» 

ἄγεις δὲ τήνδε τῷ τρόπῳ σόϑεν λαβών; 
ΦΥΔΛΑΞ. 

[φ᾿ Ν 27 Ἂ αἰ , ΠΑ Σ 

αὐτῇ τὸν ανὃρ ἔϑαπτε. πάντ᾽ ἐπίστασαι. 

ΚΡΙΕΩΝ. 
ΕῚ “. Ἁ Λ -- 

ἢ χαὶ ξυνίεις καὶ λέγεις ὀρθῶς ἃ φής; 
ΦΥΛΑΞ. 

’ Ν] Ν ’ « Α, Ν Ν 

ταύτην γ ἰδὼν ϑαάπιτουσαν ὃν σὺ τὸν νεχρὸν 
τ0ὅ ἀπεῖσχεας. ἀρ᾽ ἔνδηλα χαὶ σαφῆ λέγω; 

ΚΡΕΩΝ 
᾿ ΒΩ ς - 2 , ς , 

χαὶ πῶς ὁρᾶται χαπίλητιτος ἠρέϑη; 

ΦΥΛΑΞ. 

τοιοῦτον ἣν τὸ πρᾶγμ᾽. ὅπως γὰρ ἥχομεν, 
᾿ “- Ἄ - Α 

πρὸς σοῦ τὰ δείν᾽ ἐχεῖν᾽ ἐτητεειλημένοι, 

990. Μ|ιλ υυἱιζίρομι δα 
214 ἴ. 

ὅ99. χρῖγε κἀξέλεγχε, ΑἹ. 
ὅ80. -- ἐλεύϑερος ἀπαλλαγῆς 
ναι, ἴγ οὶ (πὰ οἰπο ϑιγ [6) 10 5- 
8601] 556 η ψοΡάθη, ζχι Αἱ. 464. 
ον νυ ἄομίοι" ἀδαιοὶ ἡν0}}} αι 244 
ΖαροΚ. 

400. τῶνδε κακῶν, ννο οι ἴῃ 
ΒοΙρο ἀον χρίσις ἀϊὸ Τ πάτον απ ὑνο 1- 
ἴρη ννοράρη. 

401. τῷ τρόπῳ πόϑεν, νὶδ 
τίς τιόϑεν εἷς ἀνδρῶν; Με]. ΡΙΗΙ. 
2,48. ἴ᾿ 

402. πάντ᾽ ἐπίστασαι, Καν 
τπὦ ΚΟΟΚ βΟϑρΡΟ θη, νν 16 50Π5,, 1} 

ΟΠ] 55. ̓ ἄπρονον Εν χα! αηροη σιώντ᾽ 
ἔχεις λόγον, πάντ᾽ ἀκήκοας, Αἱ. 
480. ΡῬΙΗ]. 620. 1240. 

408. ξυνίεις 5ἰαιϊ ξυνίης πιὶϊΐ 

ἄδι ΘΟ οπ, χὰ 0, ἢ, 628. ἥδν 16, 

θ 6Ζιι; 401. 1 δΛΘΙΠαηρ; (5 “ὅν χορ, 
485 τὸν νεχρόν ἃ]5 Ἐρδχθρδβὸ ἀΐδῃι, 
ὑπ ΩΣ Ὅ0Τ. ΤΉ ΘΟΟΡΙ. 1, δ1 
τοῦϑ' ὅ τι πρὰν ἐν ὄρει τὸ ᾿μελ- 
ὑόδριον ἐξεπόνασα. 

405. ΤῪ πιρ} "πα {{πππ| ἀοΡῪ ἄο}-- 
Το ιν δΟ 556. 5610} ΡΖ] ἢ; 
416 ἤγρθοιο Εἰὰρ᾽ ΜΙ ΑΘ86].. Αξ. 
208 ΚΙνιδιμινοϑίνα ἦ τορῶς λέγω; 
ΔΙ. 1188 μῶν ἡνιξ ξάμην; ᾿ 

400. θὰ5 Ῥυνΐβοι5 ὁρᾶται 6) 6. 
ἡρέϑη (μιἱ μι 61" Ρὸρ αι ῖρ εὑ θ ἔϑη, 
νΡ]. 990) ννἷθ Αἰ, 91. -ο- ἐπίλη- 
πιτος, ἐπὶ τῷ ἔργῳ, ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ 
ἁλοῦσα. 

408. [)61" 0! ΘΟΚοη ἴῃ ο]ρὸ ἀ6υ" 
Ὀνομαηροη Κυδοηα 904 Γ, 324 [᾿ 
ΒΡΓΊΟΝ “ἴοι 50 105. ἴπὶ ΚΙαηρο ἀοι 
γον δείν᾽ ἐχεῖν᾽ ἐπηπειλη- 
μένουν ἃυ5. 6" ΡΙυν: ἥκομεν 
(θυννὰ τος αἰ. τπιη56} ὕπο 1" νθὰ. ΕΠ 



ἈΝΈΙΓΟΝΗ. 

“ « - Ν 

σχιᾶσαν κόνιν σήραντες, ἢ χατεῖχε τὸν 
“- -- ’ὔ ἘῚ 

γέχυν, μυδῶν τε σῶμα γυμνώσαντες εὖ, 

ΤΕ! 

’ Φ». Ὑ5.} γ , ς ’ 

χαϑήμεϑ' ἀχρὼν ὃἕχὰχ πάγων ὑπήγξεμοι; 
Ὁ ’ 

ὀσμὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ μὴ βάλῃ πεφευγότες, 
- "[ 4 ΄ 

ἐγερτὲ χινῶν ἀνδρ᾽ ἀνὴρ ἐπιρρόϑοις 
΄ -»ὭοΟ᾿ - 2 ,ὔ ’ χαχοῖσιν, εἴ τις τοῦδ᾽ ἀφειδήσοι πόνου. 

; ’ὔ ΟΕ καὶ - ΒΡ.) ΡΠ) 2 ,ὔ 
χρόνον ταδ᾽ ἣν τοσοῦτον, ἕς τ δὲν αἰϑέρι 

Ν «ς , ᾽ὔ 

μέσῳ χατέστη λαμπρὸς ἡλίου χύχλος, 
Ὺ τῶ ὦ Ὑ τδΝ ᾧ ν ἃ ἢ ᾿ 

χαὶ χαῦμ᾽ ἔϑαλπε" καὶ τὸν ξξαίφνης χϑογὸς 
2 ’ " 

τυφὼς ἀείρας σχητιτόν, οὐράνιον ἄχος, 
: ἔ ᾿ , 

πίμτιλησι πεδίον, τετᾶσαν αἰχίζων φόβην 
[᾿ ,ὔ γ 2 ] ’ Υς 

ὕλης πεδιάδος, ἐν δ᾽ ἐμεστώϑη μέγας 
υ , , 7 ,ὕ Ἷ ’ 

αἰϑῆρ᾽ μύσαντες δ᾽ εξἰχομὲν ϑείαν νόσον. 

50 παρὶ Δηρο ββθη τυϊθάοι" σαρῦοκ 
87) Π γον 65 τπὔρποιι, 
ΡΙΟΡΆ Πα νοὴ ἄθπη ΥὙΥ̓ ἀο ίοΡη ἰπ556- 
58 πι} ΘΙΘΒΕ Δη ΖΒ ΟΠ] 16 556η. 

409, Ῥ΄ῖ6. ϑιθ!!απρ ἀθ5. ΑΡΗΚΕΙ8 
᾿ὰῦ "61 τοι ρον, ἄθηὶ δ΄ῖππθ [Ὁ]- 
δοπάρυ Ἠθοϊαιΐοη Κοίπθη Απβίοϑβϑ, 
1 Π ΘΠ 554 ΚΡ] 6 ὃι, Ὁ: 
ἣ 29 0. 258. 

410. θοῦ ὙΥ ἄσμίον πἰμηιΐ μὴθς; 
11} Ὑν ΤΟ ΠΕ ς σὰ ἔμπα, ἄθπη δαπὰ νο]]}, 
νρ}]. ἀαροβθῃ 250. 411. ΥΥῖν 80ι2- 

ἴδῃ ππ5 ἃπ ἄδπι ΠΡΟ] 50 πίθον, 
ἀἀ55 οἷπον, ἀοΡ νοὰ πηίθῃ μἰπαι 
58}, β΄ απ θη κΚοηπΐθ, νυ τ πη ρθη νη 
ἀμπὶ πΘΡὰ, ν6]. ΕΙ. 142. Ήοπι. ἐχ 
δίφρου ἕζεσϑαι, ἐχ πασσάλου χρε- 
μάσαι τι ἃ, Ξ πῆ ἥνεμοι, “ἕξω 

τοῦ ἀνέμου, ὅϑι ἰσκέπ αν 
ἀνέμοιο. 

412. γεν. πεφευγότες ὀσμὴν 
ἀπ᾿ αὐτοῦ (ο(0} ογὺ αὖ 60 8ρύγαη- 
ἐθηι), ννοσὰ μὴ βάλῃ (θ᾿ πάονῦ ἀη- 
ποις βάλο ὦ ΘΡΟΧΘΡΘΙΙΒΟΙ 1: 
ννΐθ ἀθ 6 μᾺ} οὔατα βάλλει, 
γρ]. 1188, 50 ἀν" ἀθυιοι ἴθ Νᾶ86. 

418. 6]. σὰν διγιυοίαν 259. 
414. ἀφειδήσοι, ἀμελήσοι. 

Βοὶ 4116} ὉΑΤεἰ ἐβοινινεἰβρκοῖς ἀνίοκιε 
ἄἀθυ ν ἄσθτον ἄρῃ Θοάδηκξη πη ΚΙὰΡ 
05. Εν πθῖηΐ, ἀϊο ΥΥ ἀομον, ν οι 

510}. 850 βοβοίχζί, ἀἃ585 516 νῸὺ}" ἄδθπι 

Π 

409. ἀϊθ΄ 
ΓΙ Θη ἢ ῬΘΘΙΟΙΘΡ  νναρθη, Πᾶϊ- 
16 5101} ΠΠΙΘΙ οἰπᾶπ 61." ΔΘ Θηλτη- 
ἰοῦ, ἀὰθ85 ἀθὺ ΑΡν ΘΟ 56] πὰ Ζα] 
Ὑν δοΠ 6 Αιιβροβίθ!]! θ, νυ 6] ΟΠ 6ι" πῖομς 
ὑπήνεμος 56ῖη ἀυ}16, 18 πίοι βοῖπὸ 
ῬῇΙομι νΘΡΠΔΟΙΠ 55 16:6. 

Ἅ1|6: Νδ6}ν ἤοιπ. ἡμος δ᾽ 
μέσον οὐρανὸν ἀλιριἠεβηκξη ἈΔ50}} 
γΘΥβοίΖὶ π5 ἀ61 ὨΙΟ ΓΘ ἃι5. 46 
Μονροπάδημημλιηρ ἴῃ ἄρῃ ΝΟ - 
ἰδ. 

411 ἴ. 16. ΔΒ [Ὁ] 106. 5014 6- 
τιιηρ ἀθ5. ροννα ρθη, αἴθ. ΘΟΠ ΔΙ" 
ἰοῦ ὙΥ ἄοιίοῦ. πο Πρ ἄπρϑι θθηάθη 
δΙΆΡ5. 5061} ἀ16 πηνονυζάρία Ηϊη- 
δοθαηρ (ἀον ΠοΙάϊμη 1Π5 δομδηδίο 
ἴμεμι. ἘΠ ΨΩ. τυφὼς ἀείρας (ἀπὸ) 
χϑονὸς σκητετόν. 

418. οὐρ. ἄχος, οἴη ΟῊ 
0 6 5 ΟΠ ΘΟΚΗ158, 190, 
ἢ οι] ἀν ΠΎΡΘΡΡΟΙ χλέος νόθων 
ἵχει, ἀναβοῆσαι οὐράνιον ὅσον α. ἃ. 

420. ἐν δ᾽ ἐμ., ἀ. ᾿ν. ἐνεμεστώ- 
ϑη δέ, ἘΠ. 718. 

421. ΟὟΥΡ 6] ΔΘ. ἀϊθ ροοινον- 
᾿ἄηριο Ὁτ4} ἅτι5, ἰάθη. Ὑ]Ρ ἀϊδ 
Ατβθη 50] 0556 π᾿, νοι ἀον ΥΥ ἄοι- 
[61 516}. δα βομ α ἀἴσθη Ἀν 1}, ἀα55 
᾿πὰη ἴθ} 6] οῖον. ἀὰπ ΠΟΡΑΠΠΔΠ θη 
Απμροποβ ΘΟ ἀομίοι απ ἃ ἀἴ6 Πμοῖοῃ 
ἁηζιςαβίθη 516 βι πάν! μαι. 

ἠέλιος ΄ 

410 

41 

120 
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χαὶ τοῦδ᾽ ἀπαλλαγέντος ἐν χρό ῦ ς ἐῶν αἀγέντος ἕν χρόνῳ μαχρῷ, 
ἢ παῖς ὁρᾶται, κανακωκῦξε πειχρᾶς 

ὄρνιϑος ὀξὺν φϑόγγον, ὡς ὅιαν χενῆς 
, 425 εὐνῆς γεοσσῶν ορφανὸν βλέψῃ λέχος" 

οὕτω δὲ χαὔτη, ψιλὸν ὡς δρᾷ γέχυν, 

γόοισιν ἐξῴμωξεν, ἐχ δ᾽ ἀρὰς χαχὰς 

ἠρᾶτο τοῖσι τοῦργον ἐξειργασμένοις. 

χαὶ χερσὶν ευὐϑὺς διινίαν φέρει χόνιν, ᾿ 
Ἃ Ἔξ, 3 ὃ  ὰ, η; , ν » Υ ἃ 480 ἐχ τ εὐχροτήτου χαλχέας ἀρδὴν τιρόχου 

χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέχυν στέφει. 
Β] - υ ,ὔ φ“ « Ν ,ὔ 

χημεῖς ἰδόντες ἱέμεσϑα, σὺν δέ νιν 
[ , ) γὼ ν γφωὼν 

ϑηρώμεϑ᾽ εὐϑὺς οὐδὲν ἐχτιετιληγμένην" 
χαὶ τάς τε πρόσϑεν τάς τε νῦν ἠλέγχομεν 

’ γ 2 Ἀν 

485 πράξεις" ἄπαρνος δ᾽ οὐδενὸς χαϑίστατο, 
ΤΩΣ ς 2 “- ᾿ 

ἅμ᾽ ἡδέως ἔμοιγε χαλγεινῶς ἅμα. 
Ν " ᾿] Ν δ᾿ 

τὸ μὲν γὰρ αὑτὸν ἐχ χακῶν ττεφευγέναι 
! Ν ᾿ Ν 2 

ἥδιστον, ἐς καχὸν δὲ τοὺς φίλους ἄγειν 

422. τοῦδε, τοῦ σχηπτοῦ. 
428. π κρ ἅ, νοή ΒΜ ΘΡῚΝ δ ΟἸ}}2 

ΘΡΓἍΠῚ, ἜΜΕΝ ὙΥ16 πιχρὸς φϑόγ- 
γος Ὁ. ( 100δ, πιχρὰ οἰμωγα 

ΡΒ]. 189. (Βοίμὸ πὰ οΡν"»θθ σε- 
χρῶς.) 

4241. λέχος εὐνῆς, [,αροὺ- 
βιάτιο, Νοβι, νἴὸ δεσμῶν πέϑαι, 
ϑρήνων ὀδυρμοί, χοῖται λέχτρων 
Ἀν ΚΗ κενῆς νρα ἀϊὸ ΒῸ]ρΡ6 
465 γνεοσσῶν ὀρφανόν Δ ΠΟΙΡ ΠῚ, 
νῈ}. ΡΙΗ]. 351 χενὴ οἴχησις ἀνϑρώ- 
πων ὀίχα, σὰ 0. Β..11. ΡΟ. Αθη; 
Ὁ 585. υδοι δ ΣΡ ο ΨῈ: δ) 6 

"οηῖρ6 ρογέμδ, ααηΐθη 44. 
6 ΝοΡρΊΘΙοι. ἰαυλοι" δα ΚΙὰρῸ 
πὴϊν ἄθα πΡῸ Ρ Φαηροη ΟΡ πα οη ν᾽ ὃ- 
56] ᾿᾿ Ηοιπδιίβοῖ, Οὗ, 10; 210, 
γεὶ. οι 7 ἢ ΤΡ δοῖι 100. 
ἐπα ̓Νδϑὴ ἄθι ὙΡρΊ οι. τυἱρὰ 
ποομ ἃ }5. ἀθν [πὰ] νοὴ 429 [Δ ἀὰ- 
ΘΟΠΟΙ θη, Ὑν16. ΟἹἹ ἀορρο! ον γον- 
ἀονϑαῖζ ἀπά Νδοιϑαϊζ, νυ]. 1042. 
Αἰ. θ21, - δὲ ἴῃ ἀυνοϊέδα ΟἸἰοθ 
ἄἀος. ΟΡ οΙοἢ 5. δύο ἢ]. 28. ΤΊ ΔΙ. 
1121. --- ψιλόν, πᾶοι 409 [. 

ἀϑθυζρ δὴν -- ἄθπη ἀον ΥΥ ἄρτον 
ῬθβοιΡον ἀϊὸ Καθ ΘΡΊ 50}. δθηδιι, 
ννῖθ ρον μη ΠοΠ6. Πθαϊο 61 ἀθ6ν- 
δ᾽ ΘΙ ομ θα {πη ---, ἄθι γερσίν Θη!- 
ΒΡΡΘΟΙΘ ἢ, βαρ, ἃ1|8, ἀἀ55 Δηϊ. ἀἷ6 
Καηπὸ ἃ ἀθι Πδυριθ τρ υηἀ 
ἄθη ἀτ85 νοη οὔ θη 6 ΓᾺ}} Δ 6ΙΟΙ 16} 
ἀυΒϑ [6 16. 

491. υὲὶ αὖδ8δ ἂἃι5 δ οῖη, ΜΠ], 
Ποπὶρ (οὐἀὸν ΟΘὉ] οὐον Ορ[θΡ} αι) 
"6 [λναϊϊοποη ἀθ] Ποῖ, Οάγ55. 11,20 
χοὰς χέομεν σχῶᾶσιν »νεχύεσσιν, 
Πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ 
ἡδέϊ οἴνῳ, Τὸ τρίτον αὐϑ' ὕδατι, 
γν}]. 0. (. 419. Ηἴον ἰγᾶἄρι Δηϊ. 
ἃ5 (ἀθιδοῖ θ᾽ ΡΟ 5. τ Κυιρθ. --ὶ 
στέφει, χύχλῳ περιρραίνει, Ἐ]. 
58. ἀοοὶ 1} όχι; ἃ ἀἷὸ 46» 
ΕΝ ἀδάπνοι ἀπροιπμαπο ΕΠ. 

430. 16 άοιον ἀλλ ἡδέως, 
Ὑν Θ55}}8 ) δὴ ὡμολόγει μη} 48 6}}- 
16. ]πάον ἅμ᾽ πᾶο}} ΡΪαν. αοΡΡ. 
4000 ἅμα τε ἀπαλλάττεται ἄν- 
ϑρωπος καὶ ἅμα ἔχει. 491. ἅμα 
διψῶν τε καὶ ἅμα. ἡδόμενος. 

438. τοὺς φίλους, γν61} ἀϊθ 
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ἀλγεινόν. ἀλλὰ πάντα ταῦῖϑ' ἥσσω λαβεῖν 
ἐμοὶ πέφυχε τῆς ἐμῆς σωτηρίας. 440 

͵ : ΚΡΕΩ͂Ν. 

σὲ δὴ, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον χάρα, 

φής, ἢ καταρνεῖ μὴ δεδραχέναι τάδε; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

χαὶ φημὶ δρᾶσαι, χοὺ χαταρνοῦμαι τὸ μή. 
ΚΡΕΩΝ. 

σὺ μὲν χομίζοις ἂν σεαυτὸν ἡ ϑέλεις 

ἔξω βαρείας αἰτίας ἐλεύϑερον" 445 

σὺ δ᾽ εἰπέ μοι μὴ μῆχος, ἀλλὰ συντόμως, 
ἤδης τὰ χηρυχϑέντα μὴ πράσσειν τάδε; 

ΓΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἢδη: τί δ᾽ οὐχ ἔμελλον; ἐμφανῆ γὰρ ἦν. 

ΚΡΕΩΝ. 

ΤῊ δῆτ᾽ ἐτόλμας τούς δ᾽ ὑπερβαίνειν νόμους; 
ΑΝΊΤῚ ΓΟΝΗ. 

οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἣν ὃ χηρύξας τάδε, 450 
ΠΣ - ’ 

οὐδ᾽ ἡ ξύνοιχος τῶν χάτω ϑεῶν Δίχη, 

ὙΥ οί ἔρμο διϑϑκίανθη 665 
Οδαϊρι5 σον βοὴ ννΡθη. 

429. πάντα ταῦτα, 4116 
ἀρνὶ Εγννἄραυπβθη. 
λαβεῖν ιὐἴι0 ΘΡΟΧΟΡ ΘΙ ΒΟ. ΖΕ, 
νὸς 699 λαχεῖν, ΕἸ]. 1010. 
“44. σὲ, δι. λέγω, καλῶ, ΑἹ. 
1228. Βαν. ΠΕ]. 546 σὲ τὴν ὄρεγμα 
δεινὸν ἡ μιλλημένην, Μεῖνον. Δ. 
56 Κι ἄθη ΠΙΟΚ χὰρ Βραο, ννϑὶ} 
οἶπθ. 5010}6 6!) πα] Πρ 516. δ ρ ον, 
ΠΙΟΠΓ ἅϊτ5 Αηρβι. 

448. Καὶ φημί, ΔΙ|16Γ 4 155 
"6} ! ὲ 16}, 80 ἀᾶ85 ἀδ85 οιβίθ 
χαί θοδιδιροη σοθυ απο} ἰδὲ, ᾿ν 16 
οἰΐαη, αἴθ ἄδην ἀπάθρη μὰ 16]. 

444. ζυιη. ΝΝ ἄθιμοΡ. ΒΟϑρΡΟΟ θη. 
-- χομίζοις ἂν σεαυτὸν, 
Καπηϑβὶ ἀϊον νοῦ ἄδηποπη Π6- 
6η. ΕΗ}... 637. 

445. ἔξω βαρ. αἰτίας ἐλεύ- 
ϑερον, 150. 424. ΑΙ. 404. 

440. μῆκος, μαχράν, νἷο τέ- 

λος, τάχος. ἀορβοπῦθον ἀὰ5 Δάνον). 
συντόμως (50 [μἅτ. ἃ, ἀϊὸ ἅθν1- 
θη σύντομα, ν8]. 0. (. 1515), 
αν ἤομι. δηϑά τε καὶ δολιχόν, 
ἀϊὸ ΑἸΠΚῸΡ φανερὸν ἢ ΑΙ λέ- 
γειν α. ἃ. 

441. τάδε, νῇ!]. 44). 449 τούς- 
δὲ νόμους. 

4501. .» ΑΙΠΘΡ αἸη 5 νυν ΡῈ 6 101} ἀοηθ 
δαίζαηθ Ζιι. θουβο!ροῖίθη: ἀδθηὴ 
ον οἰννὰ ᾿ὰϊ 6 Ζθα5. ᾿}}" ἀϊθϑθὴ 
β6 6 }} νογκὔμπάθι, ποοὶὶ ΠΙΚ6, 516, 
Ὑγ 6] 0 6. ἀ]]οῖ. ἄθον αἴ ΡΠ θη ο6- 
ϑθὴ. ἐἴ6 Τοάϊθη χὰ θοϑυ θη. ἢ ἃ- 

ΟΡ θη. {πνΡ 86) δθββοιθ νυὔμὰθ Ἰο]ὶ 
ΘΟΓΟΙΡῚ β61η. ἢΠὰϊὶ Κυθοῖ δοίη Κοι- 
νοι τούς δὲ νόμους βοπάᾶπηϊ, 50 
βεμὰμ Απι. ἄθη ναυάνα ας πἰν 5 ανς- 
Και. Ποῖ, οἴου ἀππὶ ΡῈ} οἷπθ 
ἴΡ οὶ ίαπάραηκιο ἀηροιθβδηο Β6- 
θα ηρ᾽ ἃ Π ἀϊθ6 ΔΙ] θη οἰ η. Πρ ’θ ἢ 
Ῥῇιομιθη. μον Βοβδία!ὰπρ ἀν Απ- 
δοιδνιροη. ὈΊ656. 56 θη. σηἰθν Ζ6ι5 
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[Δ ’ ΟΝ ΠῚ γ ’ γ' , 

οἱ τούὐςδ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισαν νόμοις" 
οὐδὲ σϑένειν τοσοῦτον φόμην τὰ σὰ 

’ Ω9 «ς 2) 9 - - 

χηρυγμαϑ', ὡς ταγραπταὰα χἀσφαλῆ ϑεῶν 
ὅτῷ ,ὔ , Ν γ 2 ξς - 

δῦ γόμιμα δύνασϑαι ϑνητὸν ονϑ' ὑπερδραμεῖν. 
Ἄ ,ὔ »- ) ,ὔ 3 2 .ΦΑΤῚ 

Οὐ γὰρ τι νῦν γε χαχϑὲς, ἀλλ᾽ ἀεί ποτξ 
- - 2 ἯΙ » 

ζῇ ταῦτα, χοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὕτου ᾿ φάνη. 
’ 1, Ν ᾿Ὶ » 2 Ν 2 Ν 

τούτων ξγὼ οὐχ ἔμελλον, ἀνδρὸς οὐδενὸς 
) “- 

φρόνημα δείσασ᾽, ἐν ϑεοῖσι τὴν δίχην 
2 

400 δώσειν. ϑανουμένη γὰρ ἐξήδη, τί δ᾽ οὔ; 
χεὶ μὴ σὺ προὐχήρυξας. εἰ δὲ τοῦ χρόνου 

-" ΣΙ 
σιρόσϑεν ϑανοῖμαι, χέρδος αὐτ᾽ ἐγὼ λέγω. 
ὅςτις γὰρ ἐν πολλοῖσιν, ὡς ἐγώ, χαχοῖς 
.-.« - [4 Ρ] Ε] , Ιν ,ὔ ’ 

ζῇ, πττῶς οὗ οὐχὶ χατϑανὼν κέρδος φέρει; 
οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν 

πη ἄορ Βριννομβ ποῦ ἄθν ἴϊη- 
ἰουσόϊον ΠΙΚΟ, ἃ. ἢ. δῖ6. βϑίίθη δυΐ 
ἄον ΟΡουνν οι 16 ἴῃ ἄον [{{π|6Γ- 
νοὶ. Ῥοπη ἀἄϊθ ὈΙΚα νουιρῦ ἀπο 
ἀἴο  Ἄθοιο ἀον Τοάϊθη, Αδβο ν!. 
Ῥμννρ. χαὶ τοῦ ϑανόντος ἡ Δίκη 
πράσσει χότον. ' : ᾿ 

4584. 06} ἀϊθ νόμοι ἄγραφοι 
ζὰ 0. Ἐ. 868. 

451. .,1)᾽εῖπο ἀποράππηρθη Κοπηΐθ 
ἴον ἰοῦ 50. ΠΟ ΔΠΒΟΒ] ρθη, (55 
ἀπ, οἷα βίου! Ποῖον Μίθηβοι, ἰὴ 
διίαπάς νυᾶγοϑι, ἀϊθ μόμονη σὐμ}1- 

οἰθη (ἀο56.Ζ6 χὰ ἀουνν θη". ᾿δπν, 
Ιοη. 918 χαὶ πῶς τὰ χρείσσω ϑνη- 
τὸς ὧν ὑπεοδράμω; νοῦ δ εἷι- 
Τατ Θημ }οπῦ. οἰ ποΐθη, ἅθον- 
Βοϊθπ. ἅπί|. το πποῖρ ἄθη δη- 
[προ Θα 5] ΟΠ ρίοη. οἰ! Π θη 
(ὐροηβαιΖ φυνίδοιοη. ἄθη (ἀοβοίζθη 
ἄθν Αὐτοῦ ὑπ Κυδοπρ ἀδάᾳΡο!, 
ἀὰ55 516 τ Κυθοης. 1 ΘΠΒΟΠΠΟΙ 6 
ΟΠ ΔΟΙ ΟΙ} σαρκὶ σὰ θοΙοποι, ϑνη- 

τὸν ὄντα [ιϊπσαδοίζι, νυ 558 4}} ἃὰ5 
τὰ σά τιι ἀθηκοη ἰδὲ σέ. 

4506. νῦν γε κἀχϑές, 7ούπῖ 
οὔθ οπ ππά β ΘΟ 5 ΓΘ η, βάη ΚυρΖθ. 
Ζοῖι, 5610 Π. 2, 8035 γϑιζά τε καὶ 
πρώϊζα ἃ15. ΒόΡΙΠ6Ι ροθΡ π ΟὨ]} 10} 

" " ΄ ’ εἶ , 

(χϑὲς καὶ πρώην, πρώην χαι χϑὲς, 

ἄον (ἀο50|Ζο, 

δ 6η»ὲ 6 πεαὲέι5 6» ἐΐ5), ΕΘ 
θοῦ τἱγ θἱττοΡ ΕἸ ΉΡΟΡΖΟΙρ δῖ 
Κυθοῦβ νυ ΊΡΚΊΙΟΙ ΟΡδ. βόδίθυ. ΟἹ"- 
ἰά55Π65 χήύρυγμα. --- ἀεί ποτε ζῇ 
(0. Ἀ. 482), 1 ΟΡ ἀἃ}} (Δ1. 820), 
ἰπάθ ποτέ ἀὰβθ [{{πνογράἀθηκ]οθο 
6}. , 

458 ἢν, αν ἀϊοϑο ἀϑοίζο νν ]]}16 
10 πἰοἢ} οἷπϑῦ νὸν" ἄρῃ (ἀδιίορηῃ 
(ἀϊὸ ἴῃ ἀθι" [{πἰοῦνν 9} ἀἰὸ Βόβοπ 
5 ἃ [6 ἢ) ἀἴϊθ σου α οηἀθ. διρα [6 6᾽- 
ἀυ! ἀπ᾽, ἀ. κ᾿. [ἂν ἀιον οὐ] ούζαηἙβ 

νυνὶ ἀθν Ζι5απηθη- 
᾿Ἰιὰηρ ἰ6"}: ΕἸ. ὅ358. οὐχ ἔμελλε 
τῶνδέ μοι δοῦναι δίχην. Οἷο. Ἀοδο. 
Αἰη. 24, ΟΤ οὔ δαθ Ρᾳ}"0}} {22} 
γνοοηαβ α ἰδ γορθέμν ", πϑι! 10 
ἐγιέο)" [60 07" 272. ; 

400 ἢ {0 [6 νΟ] Π 6. πο πὸ} 
πη οΐπο Τοάο ἀα[ἅν "ὔββθη: 
ἀἄθπη δ'οΡθ θη, νναβδίθ ἰοὶ 78, 
"5506. [οἷν αἷ5 Μρηβοῖ, πάϊοϑι ἀκ 
ἀπ} πἴοῖ, ἄθη Τοά [τ ἀϊὸ Τὶ 
αἷ5 διγαίο θοκαπηῦ πο θη ᾿ά556Π: 
5ΎΘΡΡ 6. [ον ππὰ νον ππηϑῖποι" οι 
(τοῦ, ἀ. ᾿". τοῦ εἱμαρμένου χρό- 
γου), 50 δόϊιίο ἴον ἀὰ9 [ἃν (ὁ- 
νυ ]ηη.ἢ 

462. αὖτ᾽ 1ὰνΡ. Α υπά Ρᾶν. Δ, 
ἀ. ᾿. Κοίποη ΝΟ ΠΟΙ], πὶ ἀθ- 



ΑΝΤΊΓΟΝΗ. "ἡ [.9}} 

παρ᾽ οὐδὲν ἄλγος" ἀλλ᾽ ἂν εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς 
μητρὸς ϑανόντ᾽ ἄϑατιτον ἐσχόμην νέχιν, 
χείνοις ἂν ἤλγουν" τοῖςδε δ᾽ οὐκ ἀλγύνομαι. 
σοὶ δ᾽ εἰ δοχῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν, 
σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισχάνω. 

ΧΟΡΟΣ. 

δηλοῖ τὸ γέννημ᾽ ὠμὲν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς 
τῆς παιδός" εἴκειν δ᾽ οὐχ ἐπίσταται χακοῖς. 

προ; ΩΝ. 

ἀλλ 
ΝΣ Ί , 

ἴσϑι τοι τὰ σχλήρ᾽ ἄγαν φρονήματα 
πίπτειν μάλιστα, χαὶ τὸν ἐγχρατέστατον 
σίδηρον ὀτιτὸν ἐκ σπουρὸς “τερισχελῆ. 
ϑραυσϑέντα χαὶ δαγέντα πλεῖστ᾽ ἂν εἰςίδοις. 

απιχῥῷ χαλινῷ δ᾽ οἶδα τοὺς ϑυμουμένους. 

ἵππους χαταρτυϑέντας. οὐ. γὰρ ἐχπέλει 

δα 6 1} ἀδνῖηπ, υἱοὶ] ΚΡάΓΕΡΡ 
ἃ15. ἀὰδ 5610 ΒΡ πο Κ δἴηροδηινίθ αὔτ' 
(τὸ ̓ προαποϑανεῖν), Ανν Ἢ ἴοι αὐτὸ 
τοῦτο γον ηβ θη νυῦρ 6. 

400. ἄλγος ἐστὶ παρ᾽ οὐ δέν, 
τ 8 11Ὸ ἀμ’ ΡΊΘΙΟΙ. π ΟΠ 5᾽, 80. Ὁ. Β. 
982. 

ἀθῦ. ὅδλλ ἂν,---αείνοις ἂν 
ἤλγουν. ὰ5 Φ΄ννεἶϊο ὧν ἰδὲ εἷη- 
ἴδοι Ἀπαριογα, ἀὰ ἀὰ8. ΡΊ ΘΕ ἀπ 
ἀλλά βοβοι]οϑδηθ ἄν πὰρ ἄθηι 
Ἰάπρονγπ Ζνν ϑομοηϑαΐζο οἰ μρ ϑομ αν 
ἘΡΑΕΝ, 5016, ὙῈ]. ΕἸ]. 430 

401. 6 ν"». ἐσχόμην ἄϑαπτον, 
, ψέχυν (γενόμενον). ὅῖαι! ἐσ χόμην, 
ΘΠ 65 Ἐδαβιδι μι ι5 ΟΡ! πὰ Πΐ, 
[μαὰν. Α ἡ ισχόμην, Ρὰν. α ἦν 
κόμην: θπ68 50} ᾽πὲ ΘΠ ΡΆΡ 6 
ζύγν ηδ᾽ , (ἐσχ.) απ4 ἐσχόμην, 
Ἰοιχίουοϑ, οἷπθ 856} Ῥὑϑάθηκ!ομο 

ον, ἀὰ ἴπ ἀδν Βεάθυμιπρ' 6. - 
ρα β θη ἀνέχεσϑαι βοννύμ!. ἤνει- 
χόμην, ἠνεσχόμην οὐον ἀνεσχόμην 
θΠΠ4ον (Δυῖδι. ἢ γ5. 807 ἰδὲ ἡγνεχό- 
μεσϑα ἈΠ 510}16}.), δὲ ἀ16 αἸο556. τὰ 

ἐσχόμην, χΝ6]οΙο5. Ὁ. ἢ. 1957. οὔθη 
50. 506}}. 

408. τοῖς δὲ δ᾽ οὐχ ἀλγ. 
νυ οάρν 9} προοίμια 5 πὶ ΝΘ άνοΚ 

ἄθη ἀοάδπκοη νοὴ 40, ν8]. χὰ 
0. ἢ. 335 πη ὀρθὰ χι 420. 

410. σχεδόν τι, ἴεν ἸΡοπΐθ : 
ον ἄα 5016 Ἰηᾶπ [580 γν 0} 5άβθη, 
ΠΕ ΒΞ, ΣΟ τὸ ]. 009. Ὀ16 ΒΙμεΙ: 
Κοιι μῶρα μώρῳ μωρίαν νυὶῖδ 
Θ. ποθ  ν ρει  ΟἸα  θῦϑε 

411. ΝΡ". τὸ γέννημα (ἡ φύ- 
σις, ἀϊθ ΑΡῸ τῆς παιδὸς δηλοῖ 
ὠμὸν (ὄν). ΜΠ ὠμὸν ἐξ ὠ. π. 
γ8].. δι 8179 [΄. 

413. Δη ἀἷα Ἰοἰζίθη δ ογίθ, Απὶ. 
ἈΝ 1556. 510}. ἴον Ζὶ [ἄροη, Κυδρ 
Κνύϑου ἄθπ ἀδάδηκοη: 5δῖ6. νυ ἱρά 510} 
Β60Ποη [ἄθη ἢ 556 η, ἀᾶ 65. {0 
416 πὰ" ππίορίμαη ἰδὲ, πίοι χα- 
βίο !, 50 διι[χαϊΡοίθη, νρ]. ΑἹ. 188 [ἰ 
θοὸν ΝΘ]: σοὶρὶ, ἀᾶ55 ΑΠ16 5, ν᾿ ἃ5 
Κυθοῦ Πϊθι" οἰ, νόὰ ἱππὶ 561} }51 
πὶ νυ δηϊβϑίθη ΘΠ ΟΡ ΖΡ στρα. 

410. Ὑ δα, περισκελῆ (ΑἸ. 049) 
πτὸν ἐκ πυρός, Μ6ΙΟΙον ΒΡΡῦ 46 
ἰδ, ὑνθπῃ ΟἹ" Ια μοη ἃκι5 ἄθηι οι 6 
Κοιμμι. 

4717. ΔΟΒ ΠΟΙ, 
ἀρ, ΑΙ. 120Ὸ ἣν 
Ἅ18. οὐ γὰρ ἐκπέλει φρο- 

νεῖν μέγα Καϊρ! 510} δηρ; δ 
4τἃ τὰ σκλήρ᾽ ἄγαν φᾳ«ρονή- 

Π αἰϊ που" νυν ἐι- 

410 

ππαυκπνυκυν κι ὐπ ιν δ τοπυο τ τ πποΠἔοΠΦΕιοᾶᾳτ τ σπΠτὸτΤπτπτππττ τ κτ 
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φοονεῖν μέγ᾽, ὅςτις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας. 
[κ᾿ ᾿] ς , Ἁ δι ἣν ϑ. , 

480 αὕτη δ᾽ ὑβρίζειν μὲν τότ᾽ ἐξητιίστατο, 
ς 

γόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς τιροχειμένους" 
ὕβρις δ΄, ἐπεὶ δέδραχεν, ἥδε δευτέρα, 

τούτοις ἑπαυχεῖν, χαὶ δεδραχυῖαν γελᾶν. 
Σ - ὙΎΡΗΝ ᾿ 2 ως [τ "μένε τ ἢ νῦν ἐγὼ μὲν οὐχ ἀνήρ, αὑτὴ ὃδ᾽ ανήρ, 

΄“" ἫΣ “ 

485 εἰ ταῦτ᾽ ἀνατὶ τῇδε χείσεται χράτη. 
ΒΝ λτικ Ἂν. 3... - Ω9 - γον ἔ 
αλλ εἰν ἀδελφῆς, εἰ ὁμαιμονεστέρας 

- Ν Α, τς ΄ Ν « , - 

τοῦ σταντὸς ἡμῖν Ζηνὸς ξρχείου χυρεὶ, 
"] , 2 “ ) 5 βὴν 

αὐτὴ τὲ χῆ ξύναιμος οὐχ ἀλύξετον 

μόρου καχίστου" χαὶ γὰρ οὖν χείνην ἴσον 

ματα πίπτειν μάλιστα, ἰπάθῃηι 
ἀ16 ἢῈ1 Ζι" ὙΠ ΒΟΠ ΠΟΙ 9 ἀὁ 5 
γον  η15565. βοβοίζίθη ρα] ΘΙ ὸ 
ἀθουβρΡ ρθη ν Ράθη. 

410. δοῦλος τῶν. πέλας, 
ΚΙὼν ΔΓ, ΑἹ. 1151: “δ΄ 
δίαρκου, ΚΡρϑοὴβ [,ο᾽ ἀθηϑομα ὉΠ 60 }}- 
ΚΟ δηβοιη 556" Αὐδάμιιοκ, ἀὰ 
Απι. δοῦλος ἴῃ ΚΟΙΠΟΡ ὙΥ οἶδὸ ννᾶγ, 
γΡ. Αἱ. 1235. 1289. 

ἥδ. ζυξη δέ}. 0, 5 1778. 
Κνθοη νυν αἸρὶ Απιϊ. βὰν πο} 4ὁ 

Αηγθάθ. -- ὑβρίζειν, ἀντ 
τότε, ν}. 185, νν τ} ἀΌΡΟΝ ὕπερ- 
βαίνουσα (ὕτε ὑπερέβαινε) πἃ- 
"61." θοργᾶηχζι. -- ἐξηπίστατο, 
Ζα {10 

453. Πὰ9. πο! ἐπεὶ δέδρα- 
χεν πἷἶν ΝδομάλιιοκΚ Ὑ]ΘάθΡ 0} 16 
δεδρακυῖαν νονγᾶϊῃ ἀϊὸ {16[6 
᾿ϑηιἰδίαηρ ἀθο" Απθροη 65. ΒΘ η6}- 
6. 

485. εἰ --χράτη, όπη ἀϊ6- 
56. ἃηροιηάθϑιο ΟΡ Δ οΙ (1680 
δ᾽ οομδαμι ἄρονρ πιοῖθο ϑοόνοι χαὶ 
χράτη οὐλθηρηθ, 5166) ἽΝ αἢ- 
δοδραΓ ν ΡΡ]ο θη 501}. 
-- χεῖσϑαι, νὶ0 νόμοι χεῖνται, 

ΒοΙιθη, γρ]. 825 ἐμοῦ ζῶντος 
"οὐχ ἄρξει γυνή. 

480, εἴτε ἐξ ἀδελη ῆς ἐμῆς εἴτε οἰ- 
κειοτέρας χαὶ συγγενικωτέρας τιάν- 
των τῶν οἰχείων.})0]}. Καόθη 5ρνίολ 
ἴῃ 5θῖπον πο ρθη 1 Τ᾽ ἀθηβοια ὉΠ 0}}- 

490 ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου. 

ΚΙ ΠΥ ΡΟ.) Ο 156}, ννὶὸ 800 (᾿ς, 1040 [᾿, 
1). 91 [55} ΟΡ ἀὰκ γοῦν ἃπά (50}}18 15- 
γ ΘΙ ἀ 155. ΠΙΟ νοὴ ϑδοίίθη. ἀοι 
Αηϊ. ἃ, ἀϊθ ἂἃἷς. ὙϑγθΡθο ΡΠ η 
{ἢ χὰ νου 55, ἰδ, βοηάθιη νοη 
δοῖίθη. 561) 0}" δοιννοοίορ, ἀδυθη 
Κιηὰ 516 151. Μὰρ Ιοκαβί ΒΙ Ρ οὶ 
δᾶπ2. ππ50} 11 δοίη, Κυθοη νοῦ- 
γἅϊπ ρονθαάο ἀανῖη δοίη {]θορδυν- 
ΖΘ η4ὁ ΠΟΙ550} Πρ 61}, 455. ΟΡ βϑίηθ 
Ομ δῖοι" ΠΟΡΟΙ αδίον τπηἀ οἴηθη 
ἀπ ΟΠ θη. [ἅ}} ἀμη 1, (855 
Αηΐ. οἴπθθ ἢ Π0Ὸἢ ηδ]οι" ΒΠὰ5- 
γοῦν ἀπ τη ὟΝ 61}}ὃ65 Κι δοίη Κῦπηρ, 
ἃ]5. ὅ16 ΒΙ]αἰβνοννν Δ 50} Ὁ ἀθ6}- 
πᾶὰρι. ΔΟΒΉ ΟΝ. ΠΥρΟΡθΟ]η, ποδὶ 
50 ΡΠ ΠΡΟ ΡΟ], χρυσοῦ χθυ- 
σότερος, κακοθαιμονέστερος αὐτῆς 
τῆς χαχοϑαιμονίας αι. ἃ. χὰ 1281: 
αν. θΙΚιγ5. ΕΡ. 10 κἂν ἀμείνονος 
πατρὸς Ζηνὸς σιεςρύχῃ. (Ποριᾶπη 
ὁμαιμονεστέρα, απ4ἰ ἴῃ 18}. Α 
5., 4ἃ5. ΣΟΙ 55 5ΙΡΊηἃ ἃ π51 ἃ 41}}.} 

ΔΒ, δ᾽ πὶ ὅς ἡμῖν Ζεὺς ἕρ- 
χεῖος, ἀδν βαβαῖ Ζ 65, 
ἀν [ἅν ἃἢ5 ἀσν" δ 1}1]16η - 
ΒΟ. 151, ἃ. ἢν. ἀἴ6 βάηχο [Δ1}1116. 
γΥ Ἥφαιστος Ξ-- πῦρ, Δημήτηρ 
Ξ--- σῖτος α. ἃ. 

488. Πὸὼν ὥρη. "οὶ ἀλύξετον 
πᾶ 0} πα ]ορίο νὴ ἀπιαλλάσσεσϑαι, 
ἐλευϑεροῦσϑαι, 11. 0, 448 ἀλυσχά- 
ζειν πολέμοιο, Ζιι ΡΙΗ]. 1044. 

490. νον. ἔσον ἐπαιτιῶμαι κεί- 
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χαί νιν χαλεῖτ " ἔσω γὰρ εἰδον ἀρτίως 
»Σ᾿ , Ρ] 3 -“ 

λυσσῶσαν αὐτήν, οὐδ᾽ ἐπήβολον φρενῶν. 
- Ἂς ε " ’ κῃ “ Ἁ 

φιλεῖ δ᾽ ὁ ϑυμὸς πρόσϑεν ῃρῆσϑαι χλοπεὺς 
τῶν μηδὲν ὀρϑῶς ἐν σχότῳ τεχνωμένων. 

"ὔ -» δ ὦ. 

μισῶ γε μέντοι χωταν ἐν χαχοῖσι τις 
«ς ’ "» -" “Ὁ Ἑ 8 

ἁλούς, ἔπειτα τοῦτο χαλλύνειν ϑέλῃ. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
ϑέλεις τι μεῖζον, ἢ χαταχτεῖναί μὴ ἑλών; 

ΚΡΕΩΝ. 

ἐγὼ μὲν οὐδέν" τοῦτ᾽ ἔχων, ἅπαντ᾽ ἔχω. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

, - Σ ς , 

τί δῆτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων. 
3 » δέ δ᾽ 2 9 ΔῸΣ τα ΓΒ ἀρεστὸν οὐδέν, μηδ ἀρεσϑείη ποτὲ 

γην τοῦδε τάφου, βουλεῦσαι, ἰμ- 
ἄδπι βδόνν 9} ἀθὺ (ἀθηϊν 415. ἀθν 
ΘΡΟΧΘΘΘΙΙΒΕΝ μοϊσο ἄριο [πΠη. νοη 
ἐπαιτιῶμαι Δθηᾶπε ἰ. ΨῈΙ. ΡΙῊ]. 62. 
0. Ο. 1211. Ποιι. ᾿Ἤγινῃ, εν. 281 
οὐδέ τι παιδός Μνήσατο ἀπὸ δαπέ- 
δου ἀνελέσϑαι. 

491. ἔσω γὰρ. δῦ. ἄθδη 
ανυπὰ ἅη, Ὑν 6 554}0 Κρθοη [5116 η6 
[ἂν ΤΒΘ πο πμδυΐπη. δ] Θη 1} 1556, 
ψοβόθοη 66 ΕΙΣ Ζι}" ὅ6 116 ρ6- 
ΠΝ ΒοΙθἢ! χαί νιν καλεῖτε Τὰν 
510} Δ]]|6 ἢ. δίθιι. Μᾶπ 1155 510} 
ἄθηκρθη, ἀδ85 [581 6η6 ἴῃ θά ΠΡ 61 δοΡ 6 
ἀπὶ ἀϊὸ ἸοΙ ἀθηϑοῃ ΠΟ 6. δοθνν Θϑίθν" 
ἀἴθβο ἀα τ ρ ιν Φυν οΊθ ἀδηρο Ζίιηὶ 
Τιδἰονπαπι ΘΟ θυ οῦ πὰ 5160 οΡὰρ- 
Ρθη βόβθιιθη, ΟΡ 516. ἴῃ 5. Πδιι5 
βάξάβᾳ υαπὰ ἰπ ἴμΡῸΡ ΟΡ Ια ηρ; 
νου Κύθοη βΌϑθ θη ἰ5ι. 

492. πον έο ο κυ ὁ δὴ ἐπ. 
φρενῶν (4 656}. ΡΓοηι, 411 ἀν- 
ὑρώπους ἔννους ἔϑηχα καὶ 4“ρε- 
νῶν ἐπηβόλους), "1 ΕΝ 
Ἀδάρ]. τὸ 448. 0. ἢ. 588. 
120 τυφλὸς οὐδ᾽ ὁρῶν Ἄρης. ταὶ 
ἃἢ5 δοιὰ ο πᾶΐνο ΟΡ] Ποροά. 
9, 25 ἐμμανής τε ἐὼν καὶ οὐ φρε- 
νήρης. ὃ, 42 οὐ φρενήρης ἀχρο- 
μανής τε. 8, 84 μαινόμενος καὶ 
οὐ φρενήρης. 

; 493. ,,) 16 ὅθ! ἄθνρονρ, αἷδ οἱ- 

} 
υ͵Ἱννι “Ὁ 0.γ,.)3 ᾿ Γ 

ννὰβ ὈΠΡ ΟΝ 65 (μηδὲν ὀρϑῶς ---τι 
μὴ ὀρϑῶς) ἷπι ΕἸΠΒΙ ΘΓ Π51 19 ππ- 
[ΟΡ 6 η, ΡΠΘρε ἴθ, γογὰὰ5 Ἴποοιι 
δἰ ἀϊὸ Μοηβοιθη 4ον" Τὰς ὕβλογ- 
ΓΠΡῚ οἰπα) «5 Βοπ! οα. ὙοΡρυγο- 
ΘΙ θυ πη οὐ ΐαβϑὶ Ζζὰ ρθη, ἃ. ἢ. 
ἀἃ5 Νῦδο (ἀδννίϑϑδοη νορΡά!! ἸΘΙΟΙ 
ἄθη νοῦ γ οι ον. Μι χλοπεύς νθ]. 
ΑΙ. 1131 χλέπτειν χαχά, ἃ. ἢ. λά- 
ϑρα τεχνᾶσϑαι. 

495 ᾿. Μι|ιλ θιγὸν Βοχρ!Π ο  Κοὶς 
βΒαρθη Απΐ. βᾶρὶ Κγθοη: ,, ἤδββθη 
7. ἤρΈΠΠοἷν (γε μέντοι 258. ΡΙΗ]. 95) 
ΔΜ 155. ἰ6ἢ, νόπη σα} Ρ6ὶ θύβϑη ΤΠᾶ- 
ἴθι νον ΘΡίαρρὺ δι ΡΠ ΘΙ θη μα 
Ζὰᾳ ᾿᾽θϑομδηϊροη. διθ 6} .", νι Αηϊ. 
4580 ἢ. )ὲν ἀδροηβαῖζ ΠΟΡῚ νυν θβθηί- 
1 ἢ ἴῃ ἰβιηθηθ5 παν Κἀν Π μι Δ διι5- 
56Γη 661" δομυ ἃ ἀπο ἢν ν 6 "}4]- 
ἴθ τἀπὰ τπὶ [6 θυ οἰ 561. ον νθ }- 
διοοκίθη Αηϊροπθ. θα ον ἰδὲ χαΐ 
ἴῃ χώταν δἅηΖ ἃι 56 161 516116, ἀὰ 
65. Ζὶ ἁλοὺς ἐν χαχοῖσιν βοῦν, 
πολ χα χαλλύνειν. 

401. ἑλών, ἴῃ ΡΙΚάπΙΟν ὝΡΕ 
μπρ ἃ} Κύρου ἁλούς, --Ξ ἀὰ 
10 ἰὼ ἀϊο 5θ πὶ 116 ᾿᾽ ἴη. 

00. μη δ᾽ ἀρεσϑείη ποτε, 
πᾶ}. μηδέν, νΈ]. 0806. ΒΕ]. 403. 
ΤνδοΙι. 145. ἢ ἀρέσκειν “νεῖ. 
ἀρέσαι, ἄρσαι τί τἀν ἀπο ἢ} οὰμ- 
βαϊνοη δ΄ῖ'θη δαὶ βοςἅ 11} πιὰ - 

ΞΡ ρον δ οι... ἀὠἀἔΠροξο ὐδοτὺς ἐΝ ιαδδθδος. Ὁ 

Ὗς 2 
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οὕτω δὲ χαὶ σοὶ τὰμ' ἀφανϑάνονν᾽ ἔφυ. 
χαίτοι πιόϑεν χλέος γ᾽ ἂν εὐχλεέστερον 
χατέσχον, ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ 
τιϑεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἀνδάνει 

505 λέγοιτ᾽ ἂν, εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγχλήοι φόβος. 
ἀλλ᾽ ἡ τυραννὶς πολλὰ τ΄ ἀλλ᾽ εὐδαιμονεῖ, 
χἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν ϑ᾽ ἃ βούλεται. 

ΚΡΈΩΝ. 
σὺ τοῦτο μούνη τῶνδε Καδμείων δρᾷς. 

“- 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
ς - Ὁ. Ν 2 ς ’ , 

ὁρῶσι χούτοι" σοὶ δ᾽ ὑπίιλλουσιν στόμα. 
ΚΡΈΩΝ. 

»- Ἃ 2 2 γ - - Ν ἊΣ - ᾽) 

διοσὺ δ᾽ οὐχ ἐπταιδεῖ, τῶνδε χωρὶς εἰ φρονεῖς; 

ὁ θη, 80 ἰδ ἀρεσϑῆναι δ "6 - 
θῖν οΡάθη, 56]1η. οα 51} 
"οάαν! 65 ΠΥ ΕἸ 5] 6 ν 5 ἀρέστ᾽ 
εἴη πδοὸῖ 0. Ἦ. 1090, ΠΟ οι Ηορ- 
1) Δ Π 5 ἀρεσϑείην. 

502. χλέος ἀ- ΔΗΡΑΥ ΜΝ ς 
γ6]. χὰ 24. 354. ὅ88. 1201]. 

504. Νἅοι ἴον. Δυ]ρ. τούτοις 
τοῦτο πᾶσιν ἁνϑδάνειν λέγοιτ᾽ ἄν 
νυν ἂλο πὰη ρον ΠΡ ΘΗ, τούτοις πᾶ- 
σιν Κ δα Ἴσμϑὲ εἰἰϊ λέγοιτ᾽ ἄν (-- ὑπὸ 
τούτων πάντων) τ, νου πάθη τά 
- ., ᾿ . ξ 

ἴῃ βᾷηζ νϑυβο ποι δίππο θ6] ὧν- " 
δώνειν ννἱοᾶονυ χὰ ἀθηκοη. 9 1656: 
{{π|)6 Φα θυ] ἸΟ  Κοὶ νυ θη. ἢ δ15 
τα ΡΟΡΡΟΙ θη. ἀϊθ ὙΥ4}}} ἀ6ι" μα 5851- 
νοη ϑιραοια λέγοιτ᾽ ἄν, ννθμη ὙΥ]Ι" 
ἃι5 ἴπν, ἃ ἁνδάν ες δα πο θη 
ππὰ ἀἴδθ5 αἷς. αὐπίβομο ΒΌΡ6] ἀον 
“αβιππηιηρ; (ἀρέσχει, Ρ ἰα ὁ 6 4) [Δ5- 
56η : τῳ νὸη ἀΐϊδβοη ΑἸΙθη νυ ἄρά ἃ ἃ 5 
γον ΒΟΒΡΙ ὍΘΙ ΟΝ ννοράοη οἷην 6 }- 
ἰαπάρη." ίγλθοο δου πηά 
ϑρυομο Ἰοροη ἀΪ6 ΤΡαΡΊ ΚΟ" ΠΟΙ 
560]1}06η οἷη, ννῖ]ὸ Αθ86 ". (μο. 312 
οοϑράσαντι παϑεῖν᾽ τριγέρων μῦ- 
ϑὸος τάδε φωνεῖ. Αβᾶμι. 111 τὸν 
οπάϑει μάϑος᾽ ϑέντα κυρίως ἔχειν. 
ΑΘ] ΟΝ Ηον. δδι, 1, 2, 40 ,,{12)"6 
οἸγι05, (ἑαἰ θα ποραϑαί. --τούτοις 
τοῦτο, τὰ Ὁ: (08. 

505. Πῖ6 οοδά. ἐγκλείσοι, δὲ 
γιοίιιδ ο5 ΟοοΥμ δι)" 5. 5 11, ΟἸε)ι 
ἡιεῖς αἰἶο6)»δ υοἱοί, ννὰἃβ 5681} 5[61} 
ΚΙ ρ.. Ιοἢ [Ὁ] Μ διπάον, νβ!]. 
180. ὃ 
01. δρᾶν λέγειν τε, τὰ 0. 

ΒΥ γι 
08. θη (ἀομοίη}]αι 506. 7 96 - 

μὸνι Κύοοῦ ππὰ μὰ] 516} ἃη 416 
Ηδιυρίβδοιθ, Δηῦ. ΘΡηάἀΓθ ἃπ5. 46)" 
Βοϑιαινιηρ 65 θυ ἀθν5 0 6 πη Πα]. 
Πα αι Φ0}}} τοῦτο. 

509. σοὶ δ᾽ ὑπίλλουσιν στ ό- 
μα, ν8]. ὅ06, ἀϊν 8616 85 68 
οἷο ἄθη Μαπὰ υὑπά ϑοἰνν δἰ βαπ υαη- 
το ἄρ, γον ΠΟΙ" ἃ15. ἴῃ. ἄθη 
δον μη ΠοἸιθῃ γν δαάιηροη σαίνειν, 
προςσαίνειῤ, ἀϑη νῶν τὶ 5: ὑπίλ- 
λειν, γ 6] ΟΠ 5. οἰσοη ]οῖ νοη ἄθιῃ 
Εἰπψίοποα. απἀ ὕπιορβο]αρθη (68 
ΟΠ ᾶη205 (07 ΤΊ] ΟΝΕΝ 
ἱρὰ, ἀπ| ἀὰ5 στόμα ἀβονριάρθῃ : 
ἔσαν. Θοάϊν, ἵν, γοῃ (ον ϑρηΐηχ: 
οὐρὰν ὑσιίλλουσ᾽ ὑπὸ λεοντόπου» 
βάσιν ἐχαϑέζετο. --- Δπϊ., νοη 46] 
ΠΡ οπι θη. ππθη δ! ἢ ἢ Οὐμρκοῖι 
{προ ΤΙαν 651: ἀθονΖοιιρι, 155: 510} 
ἄσγοι 471 ἢ᾿Π ΠΟ} ἤρα 180! 6 πη ἴπ 
ἴθ  ν ορσαιιοη ἃ  ρἸΘΊ 6 ΔΉ5Ι10} 
ἀον ΟΠποροαίθη. 

510. ,, ἢ) ἀν οι ἅπηϑι ἀ10}} ἢ}, 

- 
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ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺς ὁμοστιλάγχνους σέβειν.. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὔχουν ὅμαιμος χὠ χαταντίον ϑανών; 
ΑΝΊΤῚ ΓΟ ΝΗ. 

δμαιμος ἐκ μιᾶς τε χαὶ ταὐτοῦ πατρός. 
ΚΡΕΩΝ. 

χιῶς δῆτ᾽ ἐχείνῳ δυςσεβῆ τιμᾷς χάριν; 

ΑΝΊΤ ΓΟΝΗ. 

οὐ μαρτυρήσει ταῦϑ' ὃ κατϑανὼν γέχυς. 
ΚΡΈΩΝ. ; 

εἴ τοί σφε τιμᾷς ἐξ ἴσου τῷ δυοςσεβεῖ. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

οὐ γάρ τι δοῦλος, ἀλλ ἀδελφὸς ὦλετο. 

ΚΡΈΩΝ. ; 

πορϑῶν δὲ τήνδε γῆν" ὁ δ᾽ ἀντιστὰς ὕπερ. 
ἊΝ ΤΠΙΓΟΝΗ. 

ὅμως ὃ γ᾽ “Ἄιτδης τοὺς νόμους ἴσους ποϑεῖ. 

θη ἀπ ἢ ἃ η ἀο τ πὶ 5.1 πη 6 ᾿ ἃ ε- 
ἀ 615 ἃ]5 ἀ1656Ὁ Κυθου γἅπμϊ 
5.Π|5 νυ οἰ β πᾷ δίῃ, αἴ αροῖϑο χαῦθἢ- 

οἴθη ἰ ἤθγΖθη πη θη. ΘΊΘΙΟΠΟΙ 
᾿Οὀβίμπιιπρ βϑίη, 4]}61 516 [ἴρίθη 510} 
Ἃ06} ἀδη. ἤφρνη, τυὰπροηά Ααΐ. {π᾿ 6 
γαυπάϑαιΖθ ἀπ 0} ῬΡ  ΚΙΊΒΟΙΙ σι (6]-᾿ - 
απο ΡΙη ρθη ν 0116. Ὠϊ6 γ δπάιπιηρ; 
χωρὶς φρονεῖν τινός, γΘΡΒΟΪ 6 ΓΝ 
ΠΥ ΡαΥΤο ΙΝ δοἴη, Ὑγ0}}} Ῥ0]Π}- 
50Π|6} βάγια κ νυνὶ 815 ἴσον 4ρο- 
γεῖν. 

511. Μὶιν βἰαηά ἀδν 
ΑΙ5. ἰπθη, Ἕἀἀροη θὰ Βυπάρθι" ἀΪ6 
ῬΙοΝΆ. σὰ οὐ ΠΘη. Ργϊηρὶ Κοίηθ 
ϑοιαηάθ, 50 4855 ἴ0ἢ ἀον Τα πΝ 10} 
Βοιἄμηθη ηϊϊ5516. 

512. Κνροηῆ, ἄδθη νοῦ Απηΐ. ἃιη- 
ΡΠ οαυν ρορΡαπο θη ΡΠ ἃ }15 τοὺς 
ὅμοστιλ. ἃ15 Ἠδπάμαθο. οΡρΡ ΓΘ πα, 
ἔραρι, Ο ἴοι ἀπο} ΕἸ ΘΟΚΙΘ 5. ἴΠν 
1] Ομ ον θυ ον 5617 ὙΥ 16 οἷο α]5σ 

θαι ΡΟ]. οἶπθ ἄθὰ ἘΠ. ροροηΐθοι 
ΒΌΓΠΟΝ. ΠΡΟ. ορζοίροι Κὔππο. Ὑρ]. 
ἀαρομδα ΚυθοηβΒ Οαναπάβαιχ 201 {{΄ 

Τοάϊο πάθον 

518. ἔχυμεζι. μητρός; νρῖ: 
145. ὈΙ656 106 ἘΠΠρ58 ΡΙΔΑϊ. Τμοβ!: 
1 θ2τὸ πολλοὶ ἀδελφοί που γέ- 
γνοιντ᾽ ἂν ἑνὸς ἀνδρός τεκαὶ μιᾶς 
υἱεῖς, 

514. τιμᾷς (τίνεις, γνέμεις) ΟΣ 
θεν, ῬΡΑβπαπιοι" αἰ τιμᾷς τιμήν, 
χαρίζει χάριν, πη ον δἰ πάππρ τὴ 

δυςσεβὴ (τῷ ᾿Ετεοχλεῖ) οἷῃ ἅμα!}- 
ΟΠ 5 Οχγμιοροα ννῖο Τ4 ὅσια πί- 
νουργεῖν. 

515. Αηΐ. 5οιζὶ νοῦ δι, 
ὨΪΟΙ ΘΟ ἢ 516 Ζϑιβ Θη. 
νέχυς ΝΒ}. 20. 

517. 9 [08 Θἢγ8 Εἴ. 6 ΡΟ]., οη6 
ἀλ55 Ὁ. 510. λον ροῦ!]ο56 Δανίοκ- 
5οίΖαηρ 6 ΘΟ ΘΡθ. Καπη, ἀὰ ΡὸΪ]. 
ἃ αἷ5. δοίη δ᾽ ΘΙ ΘΓ ΘΟ Προ ΒΡα- 
ἀθΡ, πο ἢ} 415 ἀπο οθολ ποίου" 5Κ]|ὰν 
ΒΟ ΙΆ]] η 151. Ααοΐν ΠίοΡατ 5 [Ὁ]ρΡῚ, 
455 Αηϊ. ἄθη ΕΠ. ἢ βίαιοι, παῖ, 
ΠΣ 9: ς 

5190. δέος νου ]αηρὶ πηΐθν ]|]}6η 
Όπιϑι πάθη βοῖπο (ἀοβοῖζο ἰὴ ρἸ ΘΙ ἢ ον" 
γγ δἶβο "6 Ιο]ρι. 5. ἃτ5. ἄθη 5080- 

τ. νον δ 

Μιι δ χκατϑ. 

γυσενν.."-...Ὄ.».» 
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ΚΡΕΩ͂Ν. 

520 ἀλλ᾽ οὐχ ὃ χρηστὸς τῷ καχῷ λαχεῖν ἴσος. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. ᾿ 

’ ῃ κπ: ’ ΩΝ - 

τίς οἶδεν, εἰ χάτωϑεν ξυαγὴ ταδὲ; . 

ΚΡΕΩΝ. 

οὔτοι ποϑ' οὖχϑρός, οὐδ᾽ ὅταν ϑάνῃ, φίλος. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

γὔ ’ὔ ἐξ Ν . ᾷ,«Ὁ ΡΥ Ἐ 

οὔτοι συνέχϑειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυ. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

9.20 

90 

χάτω νυν ἐλϑοῦσ᾽, 

χείνους " 

γ ’ η 

δὶ φιλητέον, ΨΩ 
ἐμοῦ δὲ ζῶντος οὐχ ἄρξει γυνή. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ μὴν πρὸ πυλῶν ἣ δ᾽ Ἰσμήνη, 
φιλάδελφα χάτω δάχρυ᾽ εἰβομένη" 
νεφέλη δ᾽ ὀφρύων ὕστερ αἱματόεν 
ῥέϑος αἰσχύνει, 

τέγγουσ᾽ εὐῶπα παρειᾶν. 
ΤΙοη δα οοποιμπὸ ἔσους ἰδ᾽ νοσ 65 
465 Γοἱβοιάθη ν υβο5. ἰΡο θπ 61" ἃ}5 
ἀὰ59 τούτους ἀν ΗάΞομν. 

520. “ ΆΑΡον" πἰοθ! ἰδὲ ἀθν ΒΡᾶνθ 
ἄθν ΘΒ] οι ίοη. βοἸθῖοῦ. χὰ 506 ]||6η, 
πᾶι!. σὰ οὐ πα! θη. ννὰ5. ἐδ Βράθο 
ἰϑι." Ζι λαχεῖν ἀθηκὸ τοὺς νόμους, 
ἀον ὀΡΟΧ ρ βοο. [Ὁ ννῖθ ἀδῃ) -ς 
ἴσος ΡΘΡβ Ομ τοι (ἴσον ἐστί), νν»ῖθ 
οὗ, δίκαιός εἶμι, ν!. 399. Γ᾿ 

521. ον ννοῖθϑ, οὉ νη ἀπιη- 
το ποὺ ἀδίη ανππάβαϊχζ αἰ. ΠΡΟ πὶ 
δπονκάαπηι ννῖρα 7 

522, Κυθοῖ βοἴλα θυ Ὧη οἴη ΕὉΡ- 
ἀλιον ἀθ5. Πα 5865. ὅν 
Βυάάον ἀποῖ πὰ Πδάο5, να]. ΕΝ]. 898, 
νοροροη ἐἴθ ποΡΡβομ θη νο Κβδη- 
βίοι! Ὁ. (. 988. 

523, ς  Μόρϑη 516 510} [ΡΠ 5568: 

το θη νου Ναίυν ἄασι βοβο α΄ η, 
Γὲ6 6. πἰοιι ΗΠ 58. δὰ ὑπ 0 6 η.᾿ )ὰ5 
συμαιλεῖν ἰδ ἀὁ5. ῬάΡΆΠ ΠΟ Π5.}1}8 
μά] ὸΡ σὰ σὺν ἔχϑειν Β 516}, ἀὰ 
Δι. πα βάρθη ΜΝ}, ἴπν Ναίαρο!}} 
[ον Ρὸ ΠΝ αἰομι ΜΙιδαββδη, νρ]. 

χὰ [0306. Ναομαμιιοπὰ ἔπν. 1. ΑἸ}. 
8971 συσσωη ρονεῖν γὰρ, οὐχὶ συν- 

[οἰ ἀπ Π ἢ " 

νοσεῖν ἔφ ὖν. -- 16 ὙΥ1ΘἀΘΡ ο απ ρ; 
ἀθὸς οὔτοι ἴῃ Απἰδηρο ἀρὸδιοῦνες 
μοθὺ ἀϊὸ ΒιυοΡίκοῖυ. ἀθ5. ΔΈ ΒΡ ΟΠ. 

525. ΝΕ Ι. 488." 

520. ΝΕ]. σὰ 810. διιθποὸ νυ 
ἁα Κυθοῖρ ΒΘ} (491) νοι )}16- 
πόγα μου ΙΓ ΠῚ, . 

521. φιλάδελφα δάκρυα, 

Τηνΐηθη, δ οι ἀϊὸ 16 ὃθ96ὸ ζι:" 

Φρῃνν οϑίον ΠΡ ΟΡ Ρ ΕΓ. 

529, ΒΊηο νοῖΙΚο ἀΐὔϑιίονη 

ΘοθιοΡΖον Ιᾶροσ ἄρον ΓΘ πα 

Βνυαιθη (ἀπῇ ἴμρον διῖρη) ππά 

ΘΒ 6 11 πὸ ἢ 5} πὸ ἃ 65 

Δα 1104, καἰ οἴποιι ΤΠ ἀπ ΘΠ 5001} 

ποιχοπὰ ἀϊο 5οηϑ. 116}}}}Ὸ6} ἃ η- 

υϑοπαποπάρ ν αῆρο. Ὑν1ὸ 
οἷἶπο ἃυ ἄδθη ΟἸρ!ο]α. ἀν ἀοθῖνρο, 
ἀυπροθνοίιοῖο ἀπηκιο Ἄν ΟΙΚὸ ἐβρα: 
αὐϑοι στα! 50 δε ΠΡ α[Ὁ}0 ἀ6 1 50 ννν 8}"- 

χοη ὕνοΟΙΚο ἃ ᾿ἰϑιμθποθ δ ῖρπ. οἴη 
Φιίροι νοὰ ΤῊ νάποη : ἢν ΔΗΠΠΠ2 ἰδὲ 

ὑπ σον μη τοῖν ρουόιοι, νν 6 }} ΠΡ ἀον 

ΦΌΒΟΙ ἀὰ 5 ΒΙαι πἰπαα σοι θυ θη 
μαι. ἢ ίθϑοι" ἀδροηϑαιχ χὰ (ὁ. βοηϑὲ 

ΠΙ ΠΡ. Ενϑομοίηαηρ ἀ05. 58η 1θη 
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σὺ δ΄. 
«ΚΡΈΩΝ. 

ἢ κατ᾽ οἴχους, ὡς ἐχιδν᾽, ὑφειμένη 
λήϑουσά μ ἐξέπινες, οὐδ᾽ ἐμάνθανον 
τρέφων δύ᾽ ἄτα χαἀπαναστάσεις ϑρόνων, 
φέρ᾽, εἰπὲ δή μοι, καὶ σὺ τοῦδε τοῦ τάφου 
φήσεις μετασχεῖν, ἢ ̓ ξομεῖ τὸ μὴ εἰδέναι; 

; ΙΣΜΗΝΗ. 
᾿ τ ὦ - 

δέδραχα τούργον, εἴπτερ δ᾽ ὁμορροϑεῖ, 
χαὶ ξυμμετίσχω χαὶ φέρω τῆς αἰτίας. 

ΑΝΤ ΤΓΟ ΝΗ. : , 
2 2 2 ,.»,ὔ - ,ὔ 2 ι , γ »] Ν 

ἀλλ οὐχ ἔάσει τοῦτό γ᾽ ἡ δίχη σ᾽, ἐπεὶ 
» 7 2 , ΑΔ ΡΉ ΚΝ ἈΞ 2, ’ 

ουτ ἐεγ ας, οὐνύ ἕγω “χοινωσαμῆν. 

. ΓΣΜΉΝΗ. 
ἀλλ᾽ ἐν χαχοῖς τοῖς σοῖσιν οὐχ αἰσχύνομαι 

 ξύμπλουν ἐμαυτὴν τοῦ πάϑους ποιουμένη. 

᾿ς Μᾶβομιοηϑ ΠΕΡῚ ἴῃ εὐῶπα παρειάν. 
᾿ς Μῖι νεφέλη ὑπὲρ ὀφρύων νΕ]. Πον. 

Ερρ. 1, 8, 94 ἀθηϊι6 οὐρογδέϊίο 
γι τι ὁ Θῆι. 

δ" 591. σὺ δέ, ἴχχ δροηβαίζ Ζὰ 
᾿ Ἅηΐϊ., γ6}.1181. ῬΙΗ]. 819. ΤΡΔοΙ,, 
ΝΕ 1|41...--.- κατ᾿ οἴχους, ἴῃ πιοῖ- 

τ ΘΙ οἴρηθη ἤΠαυβ6. -- ὑφ εἐμένη, 
- ἀηνονμίονκὶ " ἀϑ8: 4 ἀἴοιι ἃἢ 
ΕΟ ΟΡ ἢ ΘΒ ἢ 6 6. νρ]. 
“Ὁ. ..3860, ἵπί οι [5πιδ δ ποῖ Κρθοης 
τον Μοϊπαπρ θῈῚ ΠπΡῸΡ ἄπββθρῃ ΒΔ η]Ἐ- 
ο χἰπιῃ ἴμν ϑ.1Π6η ρόροη ἴπὰ {πᾶϊϊς 
᾿ σρύνθβθη ἰδ, ν8]. ΕἸ]. 188. 

,᾿ 532. οὐ δ᾽ ἐμ., ΟἿ᾽ π 6 ἃ ἃ 58 [ΟἿ᾽ 
που κιὸ, [ἰο56 ἄθη Ἠδ᾽ α[νβαϊχὸ δη- 
δοκηῦμι, σὰ Ὁ. Β. 1240. 

0. (. 53]. -- κἀπαναστάσεϊις 
ϑρόνων (48ῦ. 535), νν6}} Κνθοη 

. Β΄ααθ., ἰϑιθηθ πὰ 6. ἰμπ Βαπάθ μἷ᾿ 
Αηΐ. 510} βοίηθηιν 6 Ὁ ἢΠ6 νυ! ἀθυβοι ί 

ἀπά 5011 56ῖπὸ ΠΡ ΒΟ ΟΡ ΔΟΙ 5[{ν- 
Ζθ ψΌ]]οη. 

584. καὶ σὺ φήσεις, ὙΠ 
ἃ. 6} ἐἀὰ οἰπηροβθίθι θη, ΜΝ ῖδ 
Αηϊ. 443. 

ΒΟΡΌΟΚΙΟ5 ἸΥ, 

533. δύ᾽ ἄτα, «νοὶ αν δα6],. 

95. ἐξομεῖ τὸ μὴ εἰδ', νῃ].᾿ 
202. ι 

596. [βιπ6π6 τναρὶ ἴῃ προ Ρ ὅ6Ι δα 
ππηὦ ἀὰ 5106 πο}! ννοῖβθθ, ὁὉ Δηϊ. 
θοκαπηῦ ᾿ᾶὰΐ, πιο} πηθ θά] ρ᾽ 510 ἢ 
415 ΜΙβο να ρ6 Σὰ θοΚόπηθη, 

5391. Πὸν ἀοηΐ τῆς αἰτίας δὶ δὴ 
ἀὰς νυ] ἰοῦ, ννθηη Διο [ΟΓ ΘΙ 
ΕἸ ΤΠ ΠῚ ἀρμμβειαίῳ Δηβοκηΐῦμ ,. 
κὰ Ὁ. Ο, 1390. Ζι φέρω ἰδὶ ἃι15 
ξυμ μετίσχω ἀπὸ χοινοῦ τὰ π6}- 
'πὸπ συμ --, ννἱΘ ΑΘ508. Ριυομ. 
9 πάντων μετασχὼν καὶ τετολ- 
μηκὼς ἐμοί. 

539. Ψρ]. 69 Γ. 

540. Ταὰρ Ἰοἢ [πον Βοάθηκθϑῃ, 
50 νου ΒΟ ἅ Π6 Ἰ0ἢ. ὁ5 ἴῃ ἀθίπθηι δ} 155- 
ΒΘΒΟΙΠΤΟΙΝ. ΠΙΟΠΕ ιν. «... 6], ὑούθ. 

841. Πά5 ΒΙΙ4 (Α1. 1329) νοῦ ἀδν 
ϑοοία!νι, ννὸ ἢ} ἀϊὸ ΤΕο πα άμὸ αό- 
[αἴ ἀνοιυ ὑπ 65. ϑ᾽]θ οι οἷη 
πέλαγος καχῶν (σιν 0. (ὐ. 1146) σὰ 
θα ρθη 11. Επιν. [6Ὁ}". δι᾽, 008 
ὁ ναυστολῶν γάρ εἰμ᾽ ἐγὼ τὰς 
συμφοράς, Οὗτος δὲ ΡΥ. ]Δ 468) συμ- 

᾿πλεῖ τῶν ἐμῶν μόχϑων χάριν. 

0 

ϑῦ 

ὅ40 

ὑαοκτω “πιο 2. το . ὩΣ 
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ἈΝΤΊΓΟΝΗ. 
ὧν τοὔργον “Ατδὴης χοὶ κάτω ξυνίστορες" 
λόγοις δ᾽ ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

μήτοι, κασιγνήτη, μ ἀτιμάσῃς τὸ μὴ οὐ 
54 πθγεῖα τε σὺν σοί, τὸν ϑανόντα 8'᾽ ἁγνίσαι. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

μή μοι ϑάνης σὺ χοινά, μηδ᾽ ἃ ἃ μὴ 'ϑιγες 

σοιοῦ σεαυτῆς. ἀρχέσω ϑνήσχουσ᾽ ἐγώ. 

ΙΣΜΗΝΗ. 
κ , - “φ 

χαὶ εἰς βίος μοι σοῦ λελειμμένῃ φίλος; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

Κρέοντ᾽ ἐρώτα. τοῦδε γὰρ σὺ κηδεμών. 
ΓΣΜΗΝΗ. 

ὅδ0 τί ταῦτ᾽ ἀνιᾷς μ᾽, οὐδὲν ὠφελουμένη; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἀλγοῦσα μὲν δῆτ᾽, εἰ γέλωτ᾽ ἐν σοὶ γελῶ. 
ΙΣΜΗΝΗ. 

, ὰ Ὁ ὯΝ Α Ν ὼ δ 2 3 ἰι ἀδον αν 5) ᾿ς 

τι δῆτε ἂν αλλὰ νῦν σ ὃτ᾽ ὠφελοῖμ ἕγω; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

σῷσον σεαυτήν. οὗ φϑονῶ σ᾽ ὑπεχφυγεῖν. 
42 ἢ. Απιϊ. Κοιηϊηῖ ὁ5 δι ἢδη- 

ἄθίη ἂἃπ, ννᾶμγοπά ἴἢν οἷπο Ρ]Ο 556 
6 Ρ6 ἴῃ ον θη. πο 5. ΡΠ], ννῖθ 

516 ΟΝ] τη ᾿ροπίβομοαι ἈΠΟΚΌΠΟΚ 
Δ} 99 [. Ροιμορ Κι, 

544 [. θ)ὰ Απηϊ. κἱν ἄθη ὙΥογίθα: 
Ηδάοθϑ πηά ἀϊὸ ἴῃ 46 ἴπ167- 
611 νν 856 η, ψψνϑϑθη αἶἴ6 
Τηᾶαὺ 50, ΘΡΙΠΠΘΡ Παϊ, ἀα85 516 
ἀοΥ. ἰβιῆθηθ οὐ ζΖίγην, βίη. "ηἴβ56η, 
νν ὕηϑοῦ! 1656 νυ θη ρϑίθ ἢ 5. ἢ Ζιι5ι 6 Ρ- 
θη ἀπὰ ἄσνροὶ ἀϊθ565 Ορίον ἄθη Ρο]. 
Ζι νουϑῦμηθη, 50 ἦ855 516 δῃ ἴδ} 
50 0} 105 ννοράθ, ἁγνή. 

540. ,,1) ἀὰ πἴοι! τ Παπά δἃη- 
ΒοΙορι, ἀαΡῖδι ἀὰ ἀ00}} ἀϊὸ ΒοΙρθη 
ἰὸν Τηαι αἰ πἴοῦ! ἀποίσηθη: ἄθη 
Τοάϊοη χυϊρϊθάθη. Ζὰ δἰθ! θη νυἱρὰ 
πιθρῖη Τοὰ ροπΐροη. "ἡ Μὶιι ἀρκ. 
ϑνή σκ. ἐγ ὦ νρ]. Αἴ.1θ0. 0.Β.1001. 

ὅ40θ. τοῦδε γὰρ σὺ κηϑε- 

ὧὠν,, ν8]. 40, 8380. 455 οἷῃ [γϑιιηᾶ- 
ἴ065 ΨοΡ ἃ! πῖ55. Ζννίβοθοη. Θυοὴ 
5ΓΑΠΠη 6 6. μΝλ155 τη Κυθοη ἀπ 500 ἢ 
Ἀαϊῃ ΘΡμ θη νυν ῖρά, νῖο ἀὰ ὁ π6 
10} 6) 6 ἢ. πᾶ 55}. 

551. ΜἘἔΕᾶὶ ϑοβιμοῦζθη [6.10 ἢ 
ΚυᾶᾷμκΚο ἴον ἀ1ο, ἱπάθν 10}. ἀοΙ ΠΟΙ" 
ΒΡοΙιο ", ἃ. π. ἔθ Π10} τ} 65. ἈΠ 
γν 6}, ννθηη ἴὁἢ ἀϊο} νου! Δ ἢ ἢ 1138, 
ἀὰ ἀὰ ποθὴ ϑοθννοϑίο". θ151. -- 
γέλωτα γελᾶν ἔν τινι, 568 
ΗΟ οΙ μον δὴ Φδιμδηά 

3 - Ω 

Δ 5] 586 η, ἐγγελᾶῶν τινι, Αἰ. 
8601. 955. Δ686}. 6ΟἸτο. 222 ἐν χα- 
χοῖσι τοῖς ἐμοῖς γελᾶν ϑέλεις; Εἴη 
εἶ δ 6 Βοβυ μα ηρ᾽ "61 γέλωτα Κἄμπη ἡ 
[Ὁ] πη, νν6}} γελῶν ἀθη- 5ρ60 6] } θη 
ΒορΡΙ 87"2"}1 61 61)6 ΠΏ] 1} 1. ()} 1η- 
ἀονῖ μὲν δή, κεῖ.) 

552. ἀλλὰ νῦν, νοηϊρο) 6 Π5 
ἡ θιΖῦ Ζὰ" Ὁ. Ὁ, 2 ΠΠΙΣ: 
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ΙΣΜΗΝΗ. : 
οἴμοι ἐπλούώς χἀμπλάκω τοῦ σοῦ μόρου; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

σὺ μὲν γὰρ εἵλου ζῆν, ἐγὼ δὲ κατϑανεῖν. το λλ, 595 
ΙΣΜΗΝΗ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐπ ἀρρήτοις γε τοῖς ἐμοῖς λόγοις. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

χαλῶς σὺ μὲν τοῖς, τοῖς δ᾽ ἐγὼ ᾿δόχουν φρονεῖν. 
ἜΡΙΟΝ: 

χαὶ “ ἴση νῷν ἐστὶν ἡ ̓ ξαμαρτία. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ϑάρσει. σὺ μὲν ζῆς, ἡ δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ πάλαι 
φέϑνηχεν, ὥςτε τοῖς ϑανοῦσιν ὠφελεῖν. 560 

ΚΡΈΩΝ. Ν 
Ἀ »-»"ἢ ᾿ ,ὔ Ἁ Ν 2 , 

τῷ τταῖδε φημὶ τωὸς τὴν μὲν ἀρτίως 
2, ᾿ ’ Ν Ὅν κϑν 1 Γὰ Ν ΦΑΣ ΥΣ 
ἄνουν πεφάνϑαι, τὴν ὃ ἀφ᾽ οὗ τὰ πρῶτ᾽ ἔφυ. 

ΙΣΜΉΗΉΝΗ. ς 
2 “ ΕΒ ΕῚ 29) «αἃ ὌΝ ’ , 

οὐ γὰρ ποτ, ὠναξ, οὐδ᾽ ὃς ἂν βλάστῃ μένει 
γοῦς τοῖς χαχῶς πράσσουσιν, ἀλλ᾽ ἐξίσταται. 

550. (16 ᾶ)6. ἀὰ5 [6 906 11 
τὴ ἀοϑιθη5. πΙ ΟΠ η80}} πη ΘΠ η πηρ6- 
ΒΡΓΟΟ ποθὴ ΠΡ! ραησοη σον ἅΠΠ", 
νυ δπνοπα [οἷν ἴῃ πηϑίηθηι οϑργᾷο!ι 
110 αἂἷν ἀϊθ {πᾶτπ|ρ6 ΤῊ ΘΙ] πα] 6. ἃ}- 
Ἰομηΐθ, ἃ. ἢ. πὴ [ΪππΘΓἢ ἡν 8} ἰοἢ ἀθ06 ἢ 
ΒΘ] ΘΙ ΘΙ. Μαοϊπαηρ. 

551. ὟΥ̓ΟΝΙ ρα θίοϑι ἀπ με 
ἀ δ (ννὰ5 ὅπ ϑαρίοδι απά {Πα 651), 
τὴ ἀθὴ ἀθοι" (νγὰϑ ἴον {πὰ} 16} 
γΡη ἢ [Πρ χὰ ν ρα ροη." 6 06} ἄθη 
Ομίαβην5 σὺ μὲν τοῖς, τοῖς δ᾽ ἐγώ 
σα ἢ 520. 

58. ἰϑῆθηθ. 500} 56 105: ἀπγο]ῖ 
ϑρΠχἤΠπάϊρ κοῦ 510}. α5. δ ΘΙ ο}} 5 }- 
ἀρ ἀαΡΖυβίθ θη : 4195 ἢ ἨδρθνγΖθη 
Β᾽ ΙΟ  ρ ϑίπηιο ἢ ΘΙ ΟΡ ἴηη 561 ἢ γ 6 ν- 
σοι θη ἀὰ5 πᾶ] 106. 

59 ἢ. υ 16}}51 (πὰ Καηῃηϑὶ ρ6- 
ὑροϑὶ Ἰθθθη, νγ 61} ἀὰ ποοῖ ἄδη ἴ,6- 
οπάθη ηὔϊχοη Καπηϑι), πιθῖη ἴ, 6- 
ὸπ ἃ ον ἰδ "οὶ ἄδρη Τοάϊδη 

(5611 Καθου5 Το σβργιοῖ δ ΓΟ] ρὲ 150), 
.50 ἀ 5510 παῖ ποοὶ [ἂν ἀ 6 56 
Νυΐτοαη ὐϊΓ6η Κᾶπη. ἃς ἰ5ὲ 
ἄδν' Ιοἰζίθ ανραηά, ννομ Αἢΐ!. [ϑιη6- 
π65 ΤἬΠΘΙ πα ἃ Τοάθ ΔὈ]ΘΠηϊ. 
(θοῦγθθ δἰβηροῖο ὠφελεῖς, πξ 
μαθε πη πιορέμαρδ ο»γ"»αΐίατι 
Γαοίας, ννοϊαὰν 552. δ βριθοιθη 
50} 6 161.) 

502. τὴν δέ, ἀἴαὸ νοῦ Φυροπά 
δυΓ υηροίρο ἀπ ἸΘΙ ἀθηβοῃ 06 
Ἀμμ ροΠη6. 

5θ9. Ιϑιπθπθ 5808} Κυθοη Ζὰ Ρ6- 
ἄπ! ρθη ἀσνοῖϊ ΡΠ Πρ ἃ αἷ6 
παιὕν! οι ΕοΪθΘ ἀθν νοὴ Πηρ]Κ 
Βοιγοῖποη, ἄθη στυβίροη Νορβιίδηά 
χὰ νϑυ] ρθη. - νοῦς ἔβλαστε, 
ν φρένας φῦσαν ἘΠ. 14θ8. 

5604. γοῦς, ΚΙΔΡ θ Βοϑοππθη- 
᾿ν 6 11, δόβθηθον 562 ἄνουν. Τηθοβη 
85 ἢν κακοῖσιν Συμμίσγῃς, ἀπὸ- 
λεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον 

Θ0Ἐ 

πὐνμνῶνα 

'΄- 

»“ὰ αν.“ τσ σομδο,. σα 

γγ κα, κῶν. 

“" 
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ΚΡΕΦΩΝ, 

560 σοὶ γοῦν, ὅϑ᾽ εἵλου σὺν χαχοῖς πράσσειν χαχά. 
ΙΣΜΗΝΗ. 

, » ,ὔ -Ὁ Ἄν ΔΕ ’ 

τί γὰρ μόνῃ μοι τῆςδ᾽ ἀτερ βιώσιμον; 
ΚΡΈΩΝ. 

2 [χ᾿ ᾽» ᾽ ἣν 2.95 2 Ν ΒΡ. " ἈΦ 
ἀλλ, ,ἢ δε μέντοι μὴ λέγ" οὐ γὰρ ἔστ ξτι. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ἀλλὰ χτεγεῖς νυμφεῖα τοῦ σαυτοῦ τέχνου; 
ΚΡΈΩΝ. 

ἀρώσιμοι γὰρ χαἀτέρων εἰσὶν γύαι. 
ΙΣΜΗΝΗ. 

δἹοοὺχ ὥς γ᾽ ἐχείνῳ τῇδέ τ᾽ ἣν ἡρμοσμένα. 
; ! ΚΡΈΩΝ. 

“ χαχὰς ἐγὼ γυναῖχας υἱάσι στυγῶ. 
ΙΣΜΉΝΗ. 

ΕΣ ͵ - ὦ φίλταϑ'᾽. Α(ἵμων, ὥς ο᾽ ἀτιμάζει πατήρ. 

ὅθ8. σὺν κακοῖς, πε Αμμρο- 
πο; Ὑὑ851.. 10: 99: ,ϑήθιε: 94: 

600. {{πν7ὺὰ ΠΚαν! τοῖν ὑππατ [5]. νν ἃ 5 
Δηῖϊ. 549 ἔς ποθ π 56} ρογῖῃ θα παιο. 

807. ἀὀροην ἄγιρο απα Το θα πάς 
5ἰπὰ οἵδε: ἀδίνθι" 501} ἀϊθ 50. ρα! ἃ15 
5οῃοῦ. ἰοάϊε Αἰ. πἴος ον ἥδε 
δοηδηηΐ νου άθη: Δπιραίον ἃ οἷπ 
Β1ἃ ἀουῦ Νίορο Αὐϊῃ. ΡΙαη. 191,1 
Ἰανταλὶς ἄδε ποχ᾽ ἅδε δὶς ἑπτὰ 
τὰ τέχνα τεχοῦσα. -- Ὁδν Νοιμὶ- 
πϑῦν, Ὑν 61} 65. πὰ" ἃ ἀὰ5 Υ οὐ. 
τὸ ἥδε, διυκοιιηῖ: Αν. Δομ. 34 
οὐδ᾽ ἤδην πρίω. Μέεθρρ. 1224 
Μῦς χαὶ γαλῆ μέλλεις λέγειν; 
γε. χὰ 504. 

609. Καὶ! οὐυνιθάθυὶ ἀθν διδαί- 
τὴϑῆη, ἀ6᾽ ἄθη παι] ΟΠ θη Ζιρ; ἀ6. 
ΠΡ Ζθὴ ΚΡ ποι ἴῃ ΑΠΒΟΒΪρ ὈΡΙηρι, 
πὶ 80 Βομποιἀθπάθν, 16. ριον. ἀϊδ 
ν δηάιηρ; 5610 5ι [ϑἀ β! ὁ} 5 Ζννθοκ 
ἀο" ΕΠπῸ ἀϊθὸ ΕΡΠπαϊ τὰ ἀθ5 ἃδθ- 
Β0ΒΠ ΘΟ 5. Βερνογῃ θ., νοὶ. χὰ 0. Β. 
111: 

510. ἡρμοσμένα, ΜΟΙ] 6- 
Γἄᾶρσι. δὸν ΡΙυν. νι ὶθ 5160. 

511. υἱάσι στυγῶ, 5ἴπᾳ κεἷν 
Γᾶν ἀϊῈ δδπιπο συν τά δι. 

512. Μᾶποιο ἰόρθι ἀϊοδθὰ ΟΡ 
ϑόθθη ἄἶἰθ Οαο] ]θὴ. ἀον Αμϊ. Με], 
γνΘΙΟ 6. δοῖῦ 5600 ἰπ 510}} νϑυβθηκι ἴῃ 
ἀἴθόβοιὴ ΒΟ ΡΖΙΠ] ΟΠ ὴ ΑϑΡα [6 {ΠΡ Ὸ ΓΤ 
Επροτπιηρ ἄγον ἀϊδ ἔοι (6! 16 ἢ 
Ζυροιριο Κυδηκαὴρ [μα πλοῖο. 
ΑἸ]. βόθροι ἀΐδ δίροηρο Βορο] ἃ 8- 
ΒΙρκοὶν ἀθ5. Πα ]ορ 5. βρυίοιν [ἄν [5- 
μ.6 6, ΘΙ 6. ΒΙΘΙ ἀπ 50 νυν 1556" 
τϑάοι, ἃ15 Κυθοῖ Ζι" Αηΐ., ἀϊθ νοὶ 
ἄθιν. λέχος βὰν πίοιῦ. ΘΟΒΡΡΟΟΙΘΗ, 
5610 650. 50} νυν οἷβ!. απ παρ Ζιι [5- 
πιθπη6, ΘΙ 6 ἄθη ἀφροηβίαπα ἀ}}60- 
᾿αιηὺ ΘΙ δ᾽. σι ρΡΆΘ 6. ΘΈΡ ΔΘ 
παν, βάρη Κοηπὶα ἄγαν γε λυπεῖς 
(Δ1. 659) καὶ σὺ καὶ τὸ σὸν λέχος, 
ἀπ αἰ 5απ} ἀ οί θν Εἰ ἢ ὁ, ννο- 
νοη ὅτι (561 508) Θργίομδι. [06 }γ8 
τὸ σόν χὰ ΡΙΠΠ]. 1251, ἄρον χαὲ σὺ 
χαὶ τὸ σ. Δ. χὰ θὅ6. ἤθη Πᾶιποπ 
6}, οἴπθη πᾶῆθη νοῦν μάθη, π1} 
ἄθιη δῖ6. ἀπἰθι" οἴηθηιν  .Δο 6. ποι ᾶπ- 
ον βοὴ, Κοηπίο ἄοοίν νῸἢ] ἀϊὸ 
ον Θβίοι" ἀον" Βυδὰν σι] ἴῃ 5010} 
οἴαθιλ Ἀπ ρΘηθ] ]οΚὸ οἰποὸ νου ]οιζαῃρ; 
ον ΒΟ ΟΚΠ ΘΙ Καῖ ὦ φίλτατε δα- 
Ροάθη, νυρὶ, ΕἸ]. 1227. ΤΡδοΙι: 
ὍΘ: 



. 
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ι ΚΡΕΩΝ, 

ἄγαν γε λυπεῖς χαὶ σὺ χαὶ τὸ σὸν λέχος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢ γὰρ στερήσεις τῆςδε τὸν σαυτοῦ γόνον; 
ΚΡΕΩΝ. 

“Διδὴς ὃ παύσων τούςδε τοὺς γάμους ἔφυ. 
ΧΟΡΟΣ. 

δεδογμέν᾽, ὡς ἔοικε, τήνδε κατϑανεῖν. 

ΚΡΕΟΝ. 

καὶ σοί γε χαμοί. μὴ τριβὰς ἔτ᾽, ἀλλά νιν 
χκομίζετ᾽ εἴσω, δμῶες" ἐχ δὲ τοῦδε χρὴ 
γυναῖχας εἶναι τάςδε, μηδ᾽ ἀγειμένας. 
φεύγουσι γάρ τοι χοὶ ϑρασεῖς, ὅταν πέλας 
ἤδη τὸν “Ατ΄δὴην εἰςορῶσι τοῦ βίου. 

ΧΟΡΟΣ. 

; Στροφὴ ά. 

Εὐδαίμονες οἷσι κακῶν ἄγευστος αἰών. 

δ714 υηὰ 76 Καπη ποῦς, ννῖ6 αἴα 
Βάοιον. νΟ] 16, ᾿ϑιῆθηθ 5ρΡθΟ θη, 
ΒΟΠΙΘΡη ΠῸ ἀδν ΟΠ 1, νυν Ι σἤ  ηὶ ἄ6 
θιοθου Ζαπὶ ΘΠ 55 ποῸἢ οἰ πἶ δ 6. Γιι- 
5 νον ᾿θϑβομοιάποι" Μαημηρ 
Δυβραγι, νρ]. 170, Ηϊογδι οὐδὲ 
Καππ ἀδν (ποῦ ἴπ [ο]σοπάθη α6- 
88 ηρ6 ΑηἰΡΌΠ65 [Ππἰουρᾶηρ ἃ15 ἴδϑὶ 
θΟΒΟΒ] 556 πη Δη56Π θη. 

510. Εἴπο ννεπάσηρ, ννοάπροϊ]ι 
Κυθοὴῆ Ἰοάοη ἀοάδηκοπ ἂη ἰδπποη- 
Βα ΥΠΙΚὰΡ βοίηον 56.115. πιοάου- 
ΖΟΒΟΒ]αρΘη 500} :, νρ}]. ΕἸ. 615. ΚΙγ- 

᾿ [ἄπηπο δι ἃ Δ 656}. 6.150: πίοι τοι, 
βΒοηίονη ὃ παλαιὸς “δριμὺς ἀλάσεωρ 
τόνδ᾽ (θη ΑΙ ΒΔΠΘΙΙΠ0Π) ἀπιέτισεν. 

ἷ 511. ΒαΡΟΙι καὶ σοί γε (δεδο- 
γμέν᾽ ἐστὶ τήνδε κατϑανεῖν) χ ἀ- 
μοί τδομίο Κρθοη βοΐπθη ΒΘ ΒΟΉ 55 
Αἰ ἡ} ἀον Ααβιοῦ! ἀον Αβοννν ἃ Π}- 
ἴθη ΤΟ θοη5. ἀρογοϊηβι πο π ἃ 4αν- 
5[6]]16η. -- μὴ τριβάς, θάνβομοῦ 
ΒΟΙΘΒΙ : ἄμη!το} “ΒΡ Πρόεα ΕἸ. 969 
μηδὲν πρὸς ὀργήν, Β0η8: μή μοι 
πρόφασιν», μὴ μοΐ γε μύϑους υπὰ 

 4ΔορΡρΊ. 

518. οῆ πὴ ἃἂῃ 5016 ἀΐθ56 
561 ννᾶ5 516 δη4, ΝΥ Ιθον, ἀϊ6 [οἷ 
δἰ 51 ἀλῃοια. Ὀ] ΘΙ θα. ἀπά πἰοὲ 
η80}} Β6 6 θη (Ε}. 516) απ Β βοῖνν οὶ- 
ἔθη. Βιυγϑίου οί, 4855 Καύθοπ 
ἀἴὸ γον Β᾽ ἢ θη 555 6 56} ἃ]5 ΕἾ ΒΟΡΡῈ 
[ἂν ἀϊθ Βοοθασβίιπρ ἀθ5 Αηβίδπαθϑ 
ΒρΖϑιομπθι. 

581. Νοῦν. πέλας τοῦ βίου. 
διν. 1. ει 416 (ἀδιτον οἰππιαὶ 

Ὧἀὰ5 Ἦλις ογβοδάιϊουπ παπᾶ [{{π|Ὸ61] 
βοηάθη, ἄδθπι ἡν Ίο ὃς. πἰοἢ! ννῖθ- 
61 ἃτ5 ἄθιη (ἀθβοβ]θοι ο, ρ] οῆνν 6 
Βοῦρα διᾶνπιο ἀἰὸ ΤΊοἴθη 465 Μ66- 
"65 διιΓνν 6 αηἀ 445 (ἀσοίδάοννοῖ- 
πη ΝΘ ἀοΡ Δ] 16 τη οῃ θη. 

ὅ82. εὐδαίμονες, (ἰὔπδιΠπρε 
ἀὸν (ἀδιίοι", νΒ]. 584 ϑεόϑεν. 
οΐσι κχαχῶν ἄγ. αἰών, ἄδπδη 
ἀὰας ΟΡ θὰ ἀόον 6}.}6] ἄβον- 
παπρὺ δἰ ομῦ δοκοβίοι "δι, οὐκ 
ἐγεύσατο καχῶν, {1} 00. Ἀ. 9609 
ἄψαυστος ἔγχους. Ὠΐὸ κα χά 5ἰηᾷ 
ἄπ Ζαβδηλ θη ΒΔ ΠΡ Ζα [Ὁ]. 6 ἄλγεα, 
οἷα βροτοὶ ,σφῆσιν ἀτασϑαλίησιν 
ὑπέρμορον ἔχουσιν. 

515 

580 
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οἷς γὰρ ἂν σεισϑῇ ϑεόϑεν δόμος, ἄτας 
580 οὐδὲν ἐλλείπει γενεᾶς ἐπὶ πλῆϑος ἕρττον" 

δίίοιον ὥστε πόντιον 
οἴδμα, δυςπνόοις ὅταν 

, 27 - « Α] ’ -Ὁ-Ὃ 

Θρήσσαισιν ἕρεβος ὕφαλον ἐπιδραμῃ πνοαῖς, 
’ ’ Ν - 

590 χυλίνδει βυσσόϑεν χελαινὰν ϑῖνα, καὶ δυςσάνεμον 
στόνῳ βρέμουσιν ἀντιτιλῆγες ἀχταί. 

᾿Αντιστροφὴ ἅ. 

598 ἀρχαῖα τὰ “αβδαχιδᾶν οἴχων ὁρῶμαι 

584. οὐδὲν ἄτας, τὰ 4. -- 
ἐπὶ πλῆϑος γενεᾶς, πόρρω 
γενεᾶς καὶ ἐπὶ πλεῖστον, κὰν Μο π- 
δε. ΒΔΠῚὸ ἀρβ ΟΘΒΟΒ] ὁ 8, 
50 55 65. ἢ10} )οὶ ΘΟ ἐνεάώ 
βδίθμθη θ]οῖ νι, βοπάθγη ὃ ἕρπει ἐκ γε- 
νεᾶς ἐς γενεάν, ὅ99 ἴ. -- ἔἕρπον, 
πϊοὶ ἑρπούσης, γγ61}} ἀὰ5 Ρνδάϊοαί 
βίον. ἄθηι οὐδὲν 5511} πᾶϊ. ᾿Ξ 
ἀλλὰ πᾶν ἀτηρὸν ἕρπει. ΝΕ]. 290. 

586 Ὁ ον». ὅμοιον ὥστε πόν- 
τιον οἶδμα χυλίνδει βυσσόϑεν κελ. 
ϑῖνα, ὅταν ὕφαλον ἔρεβος δυςπνό- 
οἐἰς πνοαῖς Θρ. ἐπιϑράμῃ υἷι]. 
αὐτό, τὸ οἶδμα: νἷς οἷα ΒΟ ΠΡ ΟΡ 
Θ[αΡΙΙ ἄθη ἀνγταηὰ ἀθ5 θοῦ 8 ΔΗ 
τὰ. ὕενον δύςπνοοι πνοαί 
ζυδ02: Θρῇσσαι, νΝ6}} 445 ΤΠνᾶ- 
Κίβοιθ Μοῦ Ποίμαιῖ ἀν διῦνηο 
ΠΡ 9, 9290. 61... 0.6. 1244.) 88 
υηἰουβθοίβοιο Ὠϊβιθι" νυ του 510}. 
(ἐπιτρέχειν οἵ νοὴὰ ἄδην, ννἃβ δἷὴδ 
ΟΡον ἄοιο ἀδοκί, ννὶθ "οὶ ἤομ. πδοὶὶ 
ΝΙιράογραηρ ἄθν ϑόοηπο χαχὴ ἐπιδέ- 
ὅδροομεν ἀχλύς.) ἴῃ ΕΙΣ 6. οἷπθ5. οἷπ- 
Ὀγθομοπάθη δια θ5. ἄμθον ἀϊὸ ΟΡον- 
Πἄοο ἀδ8. Ζυουϑι ἴῃ ΠΠΘΡα 5ἴοἷι γὸ- 
ποπάθη ὑπ πεοθοπάθη ΜθοΡο5. αηἀ 
[ἄγ 516 80  νν 2: ΠἰπτοΡ ον νν ἀϊχί 
ἀὰ5 ΠοΙρογο ὙΥ ἀ]Π]|6ὸὰ ἀπά ΒΊυΙΘα 
ἄθη ϑαπὰ νοῦῖ ἀνιηάθ οροι": ὙἹΡΡ. 
αφοΡρ. 9, 240 ,,ἡηνα οααοοίμαί μη δα 
Κορ ἐἰούϑιις γι απ, αἰ διεθυθοίαΐ 
αγοηαηη." Οοἰ 6 }}ἃ 8, 117... οἰ αρδ 
αϑϑίνο αρτίαίζιγ" οἱ αὖ πιο Πιιοίμη 
γϑυοίυϊέ ἴηι ρμαγθηι δμρθ»Ἴ0}"6Ώ1." 
(θ᾽. Θυθ]οη ποντίας ἁλὸς οἶδμα, 
ἁιτοῖν ἃ5 Πωϑιπὰ ἀθν ΘΒ ΟΠ η : [8 ι}, 

ΔΑ νοῦ ζννοῖϊοι" Παμά ποντίαις, 
νὰ ἄδν ὅ0}0]. νοῦ δῖον. παι. Α1- 
Ἰοῖὶη ἀδπη υυὔράθη ἀἄϊθὸ πνοκχέ τ} 
᾿ρι 6 ε18 ἀθθνί θη. Ν ΘΠ ιν Βομὶπὶ 
ποντίας ἁλὸς οἴπο απνν Κἄν! Ἀ6- 
ἈΠ Β06 12. ἅϊ5. Π᾿ΘΟΠ ΘΒ 6 Π]16, ννῸ 
οἰδμα ϑαλάσσης, ἁλὸς οἰδμία 5ιαηᾷ., 
θαΓἂν ἰδὲ ποντίαις πὰ] οἵη θυ Β 10}, 
ἀὰ Μοίχιιμι ΠΘΡΖιιβι6}16π.: Β00}!. 
50 ἢν 1 6} ΜῸ}]} πόντιον οἴἶϑμα. 1)85 πη- 
νΡἀἄο!ρ ὃ ὅμοιον 5 βίγοι θα ππὰ 
ποντίας ἀλάς "θ᾽ ΖΘ ] 6 η ἰδὲ νϑν- 
Κθν.) --- Μᾶπ θθδοιίο ἄδθη [6 θοΡραπρ 
ἀθι σαμίροη ἈΠ γυππγθη μι ΔΓ πρῸ Ζιι 
οί ρονρη, ἄσπι πῃ] 6 ἀΠρ ΘΙ 55Πη6η. 

591. (ἀονν ὁ ΠΏ] 10} [1681 ᾿δη ϑῖνα 
καὶ δυςάνεμον, στόνῳ βρέμουσι 

ἀ. ἀκταί. νον αϊὸ ΜρΡθ πα πηρ; 
χελ. καὶ δυςάν. ἰδὲ ἀπουιΡᾶρ!ο, 
δι οῖ ἤϊὸ ὙΥΙΘἀ θυ ο] απ 465. Θ᾽ 50 
ϑίαγκ οζοϊομποίθπ. ϑαΡη65 τηρ6- 
πὸλρ, ἀὰ 16" ροβαρὶ, ν Ράθη ΟΠ΄. 
ἀλ55 ἀἴοὸ Υ ἸρκΚιιπρ ἀ05 δια Π1 65. ἅτ 0} 
ἀϊο Γν {Ρ  ἴ6, νυνὶ ἀθν ΘΟ ΟΚ5α}5- 
5010 ἀὰἃ5. ἴδγρπο ἀρβοβίθοι!ι. 985 
ΒΙοιῖρο. 88} ΒΠοπάι: δϑυςάνε- 
μον, ὑπὸ δυφρηνεμίας; στ ὄνῳ 
βρέμουσιεν ὁ] οἰ ομβᾶμι οἴη γοῖ- 
ὕππι, στένουσι, νν6551.8}) στόνῳ 
οἴπο Ἐριοίοι (πίοι δυρανέμῳ, 
ἀπ 0}. πίοι! δυςάνεμοι). Ὠΐϊὸ ἀκταὶ 
ἀντιτιλῆ ἢγες ι(ὖ. α. 1240 χυμα- 
τοπλὴξ ἀχτά, ρα, Οἀ. δ... 0218 
ἠϊόνες παραπλῆγες), νγ61} “'6 ἄδη 
ἢ ἄοΚ8 68} ἃ 6 ἀον γνορθη [Δ] θη, 
νῖο ἀϊο ϑράϊονη 465 θβο 6 0}}}8 ἀϊ 
Ναομν ρΡΚαπροη ἅ]16γ. ἄτη. 

Δηυϊβὺν. 1. Βοριδιραηρ 465 [ἡ- 
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πήματα φϑιτῶν ἐπὶ πήμασι τοιίπτοντ᾽, 
ΟΡ τ , ν , ) ὴ Ἵ Σ2, ὦ 
οὐδ᾽ ἀἁπαλλάσσει γενεὰν γένος, ἀλλ᾽ ἐρείπει 
ϑεῶν τις, οὐδ᾽ ἔχει λύδιν. 
γῦν γὰρ ἐσχάτας ὑχτὲρ 
ῥίζας ἐ ἐτέτατο φάος ὃν Οἐδίνέου δόμοις, -- 

χατ᾽ αὖ νιν φοινία ϑεῶν τῶν νερτέρων ἀμᾷ χοπίς, 
, ἈΝ ϊ Ν - 2 , 

λόγου τ΄ ἄνοια χαὶ φρενῶν ἐρινύς. 

ἢα]Π|5 νοὴ δὲν. 1 ἀαλοῖ ἀὰ5 [0 48- 
ΚΙἀΘ ΠΡ ΘΟ] ΘΟ ῦ, ἴῃ νυ 6] Π πὶ 510} 
δἰοίβ ἤπθιθ [μο!άθη παπίδη,, οἰιηο ΗΟΙ- 
πιης ἃυ ΕΡ]ϑαπηρ 465 (6 β 6 5, 
6 76 χὲ ἀϊθ Ἰοίζίς να 26} (65 
ΘΙ ΔΙ ΠΙ6 5. ὈΠΙΘΓ ΡΠ Θη 5011, ἀιτοι [1ἡ- 
νορβίδπά πη γερθ]θηάπηρ,. 

5995 ἢ ον. ὁρῶμαι ἀρχαῖα 
(ὄντα) τὰ 4αβϑακ εδᾷν οἴκων 
(-Ξ-Ξ- “αβδαχείων οἴκων, ννῖθ ΕἸ. 182 
παῖς ᾿Ἰγαμεμνονίδας) πήματα 
πίπτοντα ἕἐπὶ π. φϑιτῶν, 1οἷν 

ΘΡΚοηη 6. ἃϊι15 ἄδη πϑυθὴ [,οἰάθδη, 
455 ἀδ5 ΒΔ4]]Θη. ἀον μοϊ ἄθη 
δι ἀϊο ΠοΙἀθ πη ἀθν ἢ Δ} ἴη ρ 6- 
Βοιοἄάηδη ἴῃ ἄθ) ἤδλι86 46 Γ᾽ 
Γανάακιίάσπ ΑΙ} 6} Κ ὃ 116} 
150. 16 φϑιεεοί πυπἄομϑιε ΕἸ. αηὰ 
Ρο]., γνὑοκν7 ἅνι5. Θεδά. ἀπά [οΚάᾶβίο, 
ἀδπη Τμαΐο5. ΑΘβ0}. δορί. 726 ἰὼ 
πόνοι δόμων νέοι παλαιοῖσι συμ- 
μιγεῖς κακοῖς. 

5906. ἀπαλλάσσει, τῶν πημά- 
των, ἰπάσηι οἴννα δἷη (ἰδ βομ!θομὶ ἄδῃ 
Βοβὶ ἀθν νοὴ ἄθη (ὀίίονη νορᾶηδ- 
ἴθη [οἰ άθη δυβο  ρ [6 ἀπ ἀπ Ἀδβὲ 
εἰηιγᾶϊο. --- ἐρείπει, πᾶμι!. τὸ 
γένος, ϑεῶν τις, ἱνβθῃά οἴπο ἀᾶ- 
Ἰποπίβοιο δ οῦῖ, θοχάρ!οι 583 ἐσεί- 
σϑη ϑεόϑεν δόμος. 

591. Ζὰ ἔχει λύσιν ἰδὲ ἀδ5᾽ 
Ἠδυμιβυῦ] οὶ τὰ πήματα πὰ ἄδηκθη, 
ν5]. ΕἸ. 142. 

599. θΠεπὰ ἀϊ6 ἰοἰ σίο Υετν- 
261} (ἴ581. πα νορηξ ἢ} Δα! 74 ἃ 5 
ἀν ΘΙ ΟΝ Υ οἴη ΓΓΙΊΒΟΒΘΥ Κ5ΡΓΟ58 
ᾷάϊττ6 ούυνψν δοῆϑοη Κῦπηθη 
(ἀν ον Α τ ροη6 5 νου ΘΙ ρα πα πρ τ 
Πᾶμιοπ, νον θοῖάθ. 15 ἀδδίη νοη 
ον ἄτη ἀ65 ὀϑοθ θο 5. σοῖη ἄθιι 
ὉΠΒΟΙ οἷα 16} χὰ βοίζθη βοϊθπθη), 

νὶρὰ ρ!ούζιϊον ἃΡρομδαθη 
πὰ σχοΡϑιῦιι. δ6." βοιη νυ ἱρὰ 
ἀἃ5 Ε!βοίζοα ἄρον ἀἄθη πηρϑαβηΐθη 
ὕπιορραηρ ἀ6Ρ. Αηϊ. (ἀἴ6 5[οι 932 
56 1050 ἀἴ6 Ἰοϊζίθ 465 δίδιηπιδ8 πϑηηΐ) 
ἄσγο} ἀὰ5 Αϑγπάθίοη ννῖθ ἄυγοι ἀ18 
Τινοϑὶβ χατ᾽ - ἀμᾷ ξβοιμα]: 685 
δα 6. 51 "Ὁ 1 οι; (Ηοϊιαπρϑ- 
50] 6 1 ἀὰ Πιὔβαηρ ἀον πήματα) 
ἄμ ον ἀου οι σίθη γανζοίδα5- 
δοθνοιῖοῦ: πίθον πὰ πὶ 516 
δπ νι θάθναιι. εἰ 
600. ἐτέτατο, ΡΗΙΙ. 891, Ηἤοῃ. 

πετάννυσϑαι, τιτύσχεσϑαι: Νὶνρ. 
ΟἼΠ|Ὸ. 100. ,. ἑομπαϊέ γακίος Πῳ- 
Ῥο»"οτγιῖδ 47.107. 

601. αὖ, ἱπάθπι πήματα ἐπὶ πή- 
μασι φϑιτῶν πίπτει. --- νιν τὴν 
ἐσχάτην δίζαν, ΑΙ. 1118 γένους 
ἅπαντος δίξζαν ἐξημημένος. ΕΒ]. 1604 
τὸ πᾶν δὴ πρόρριζον ἔφϑαρται 
γένος. ΑΘ56}!. ὅθρι. 1048 Οἰδιπόδα 
γένος ὠλέσατε πρέμνοϑεν. Ὠϊὸ 
Οι ]|οη κόνες, ΘΙΟΠ 65. πᾶὰπ διυΐ 
ἀὰ5 διαθυθοβίγθαθη (ον Το οι 6 θ6- 
χἰθῆν, ννοάμυγον Δηΐϊ. 510} ἄδθη [[η- 
ἴορρᾶηρ Ζιυροζοροη. 8086. ΑἸ]οίη 
ΞΡΤΔΟΙ Ομ. ἀπά ἄθη ἀράδηκοη Β6- 
γοΠΠἾ6πἀ6 Βοάδηκθϑι ἃ ρον ηϑὶ νντν- 
ἀο ἀδιμῖ ἀὰ5 ΒΙΙ4 σογβιῦν!, νυ ΘΙ πὶ 
ἀὰ59 νοῦ ἤθῖθκο ροϑοίαπαπο χοπίς 
σοηῦρι. ϑοιοῦ ἄυγοι πίπτοντα 
οἰπβο]οῖνου ὑπ 6565 ἴθ ἐρεέπει 
ΚΙᾺΡ Βορνον ὑπα νἀ ἄυτνοι κα- 
ταμᾶν τῆν “δέίξαν νοϊ]διᾶπάϊρ; 
ΔΒ ΡΟ. Ὀϊὸ ΜΗρ]θάον ἀθ5 
ρφρυδι εῆιν οἰπα Βἅισπιο, νυ ϑ οῖ θη 
αοιυῦ [ἅ}Ππ72ἰο 1]. 18, 389. 14, 414: 
ἴθ πδοὰ ΒΆΠαηρ ἀον διάμπηιπο (465 
Μαπηβϑίδι 5) ποῦ ἰὼ Βοάθη ᾿δΐ- 
τἰοπάθη ὙΥ υνχοίη τπᾶμι ἀϊο ἤδὰυθ (Αχι) 

9 

000 
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Στροφὴ β΄. 

θ0ὅ τεὰν, Ζεῦ, δύνασιν τίς ἀνδρῶν ὑπερβασία χατάσχοι, 
τὰν οὐϑ' ὕπνος αἱρεῖ ποϑ᾽ ὃ πανταγήρως 

οὔτε ϑεῶν “ἄχματοι 

ἀν Ππιθυ!  ἀἸβοιθη ἃ". ἘΠ ὔβίθη ἀϊο 
ὈΙΘΒ ΟΡ βοηϑὺ 6 διίζον μ᾿ μά- 
στιγες, ἔγχη, μάχελλαι, {1ὰα8 οἰϊα 
415 ϑιγαίνν ουΚζοιρθη 05, 50 νὰ 
Βῖθν ἄθη {{π|6}1Ρ 5 θη, χὰ ἀθηθη 
Αηϊ. ἰπαρδίοίροη. 501}, ἀϊθ χοπίς 
θεῖ ὶορι: θο1 Εν. ΑἸΚ. 14 [ἅμνὶ 
ΤΠ δηΔ 105 οἴῃ ξίφος, ἰ Ονοϑι. 1383 
αἷ ᾿ ἐχύϑη χατὰ γᾶν ξίφεσι σιδα- 
θέοισιν Ἅιδα. -- ΜὶΣ καταμᾷ 
(ἐκχόπτει 0Π0]. ) νῈ]. ΑΘΒ0}). ἤν". ν 0] 
Αγοβ, τὰ λῷστα πάντ᾽ ἀμᾶν φιλεῖ 
στρατοῦ. Ηον. Ερρ. 2,2, 118.,»γιοίὲ 
θ»οιις (ἑραηαἶΐα σὴν ρα»υΐδ.᾽" 

0038. Νεθη 
γϑΡηϊο τοι ἀθη δία ἀν [[6}}60- 
Ἰοσυηρ ηνορϑίαπα ἀπὰ ἀ65 
δίηη5 ΟΡ] πάππρ, χα 0. (. 
911; 6ΠῸΡ,, νν6 1} Αἰ. 510} ὕδεῦ 
Κυδοιϑ ψοΡΡοῖ πἰπνν ορϑοβοίζι Βαι; 
ἀἴθ5θ, ὑυ 6 1} τη ΕῸ]8 6 ΔΉΘΘΌΟΡΠΟΙ" ἄτη 
(319 δύστηνος χαὶ δυσεύδαν σα- 
τρός) ΔηΙΠβομ 65. Τα Προ Εριν ἄριηρ 
γον" ἀον Τῆαὶ νοράσηκοι!ν ννὰν. ΑΡῸν 
ΖυΡΊΘΙοΙ ἀδυςοῦ θ᾽ 465 νορ βίοι ἃ 
Κυθοὴβ [οἰ ἀθηβοια ἍΠοἢ6 6 5οη- 
πθηθοῖς, νΟ ΘΓ σόσθη Ρο]. δυῖ- 
οὐ πη Αηἰ. 5154 [ἰ. 

ϑαν, 2: Π16ὸ λόγου ἄνοια καὶ φρ. 
ἐρινύς [ἅμπνι μϊπἄθ6ι" σὰ 4}} ΘΠ] ΟΊ Π 61" 
Βοιρδοαηρ 465. 1 Ζ6ι15 ἰδῶ 1η685- 
βοηάοη Ερονοὶς ἄορ Μρηβοῆθη,, ἀο- 
γϑη ΟΠ πμ Δ 0}, ἀἴ6 ἀἢ 5 ορθαΡο, 56 (5 
νγΔ0}6. ἀπ [ΡἼ5οο ΜΘ. ἀ65. οἰγιι- 
Ρ δοθθη ΠΘΡΡΒΟΠ 6.5. ΘΟΡΘη ΟΡ ΓΙ. 
θ1ὸ μη οιν ἀρ Μοηβομθη νυν 
ἴθ ἀπ 80. Π6]ΠΘΡὴ (ΟΠ Γᾶ5᾽ ΡΘ5[61}}, 
76 5οηνν υηρν ΟἸΠ6 αη ἃ [6 ΡΠ ΟΠ 6." ἀ6." 
ΠοΡργοῖβ νοη Ζθι5᾽ ΔΊ] ΣΟ νν ΠΣ νΟ115- 
ΘΘΒΟΒΙΟΚι ἱρά. -- 9 1 ἀον Ζο}- 
τἰρυης ΘΠ 50} }Π]} θη. [Πην Ρβη 65 
ΟἸδθαΡ᾿ 510} Ζ οι 5᾽ ΜΔΟΠ!, δη ννο]- 
ΟΙΟΥ 1666 {6} }6Ρ} οι πρ ΟΠ ΙΓ Θ ΡῈ: 
νοη ἔν ΚΟ “Ζὶ νυ ρκο ρῚΠ} ἀὰ5 
(ἀοδοῖζ, ἀὰ85 ἀν Ρονμθαης» ἀ6. 

ἄθη [{{π|6}}Ρ 5 θη, 

ΜΘηβοιθη. διραΐο [Ὁ]5ὲ, αἶα πἱομὶ 
Ιαηβὸ δι ῖ 510} νναρίθη 88". 
θυ δ᾽ ἶ' τόθι ὦ: ὑπερβασία, 

θ6586)" 415 ὑπερβασίᾳ, ἀδιηῖϊν ἄθιῃ 
τεὰν ϑύνασιν (-- τὰν σοῦ ὁ.) 56- 
ἢδὰ ῬᾶΡΆ}16} άπ ἀνδρῶν ὕπερβα- 
σία. δίαῃ δοίη 6 ἁὐ ἄθη ἀπνο  μ- 
δίδοη, ἀἷ6 ΕΟ ΡΠ Ομ κοῖς ἀ65 10 ΜΆ] 15 
ΠΟΙ ἀρ Κ 5 ν0}} οἰ βοῃ ρα ἄθη Ῥὰιν- 
Δ] 6] ϑπ5, θ04 ϑύνασιν, 008 δὺυ- 
νάστας: θ05 κατάσχοι, 009 κατέ- 
χεις: 000 πανταγήρως, 008 ἀγήρως. 

005. κατάσχοι, Πρ ἀλτἂη 
ἀθηκθὴ χὰ ὝὙΟΥΤΥΝ ὙΡῈ]. χὰ 
0. ..1418. 

006. )61" δορῃοκ]!οἰβοιοζοιβ παντ- 
ὅὄπτας Ὁ. (ἃ. 103580, νν6]ΟΠθ}" 56 οπ 
ΗΠ]. 14, 242 νοῦ δ]]6ὴ (ἀδιίορη ΔἸ] ἷη 
ἄθιὴ ΠγρηΟ5 ὑροὶχῦ, πνθημ 61" Μ}1}], 
ΟΡ ΘΘ᾽ πἶὸ ἄθπι ΒΒ] α Ὁ, ἀοι" ἋὉ6ἢ 
πανϑαμάτωρ, παγχρατής, ϑαμα- 
σίφως Ἰιεῖδοι. Ἰλάπδοι ἡ ΟΠ] Πλιι- 
ΡΟΡΙα5. ἀϊθ νυ Ἰ4ουβ᾽πηΐρο ΜᾺ]. μήτανς 
τ ογήρως ἴῃ παντοδμάτωρ, Βαπι- 
θΟΓΡ 61" ἴῃ παντόϑηρος ΟΡ ν Δ 46], 
ν ΘΙ ΟΠ 5 4 αἱρεῖ νον ΡΠ Ρᾶβ8θη 
γῦρο, νρ]. Ο. ΟΣ. 1030 χαΐ σ᾽ εἷλε 
ϑηρῶνδ)᾽ ἡ τύχη. ον Ῥὰν, Δ νοὶ 
παντα γήρως, ἀ6 ν᾽ οννἱρ ἤ πη, 
ἀθν ἰγοϊχάθ ἃἂη ἀϊὸ ουνῖρο 78- 
δοηὰά ἀπά ΕΓ 156}}6 ἀ68.- Ζ6ι5 
Β1Οἢ} ΠΟΡ Δ ηΡΟΙοἢ!. ΨΩ]. χὰ 004. 
. 607. ϑεῶν ἄκματοι μῆνες 
(σιι ΡΠ]. 121), ἀ16 ππουμ  ἀΠΠ| 0 ἢ} 1}}- 
γοη Κιυοιβ]αυ νυν δη θ᾽ πάθη ἀπ 8116 
δηάθι (ὀδο!ρ [6 αἰ το πάθη Μοπάθ 
ἀθν αὐινον, ἀον παγκχρατής, ἀκάμας 
χοόνος Ο. (. 0017. τιν. ΡΜ. 9: 
Αι. 004. ΠΙοΡ ΟΊ Π ἢ δόμοι ϑεῶν 
μῆνες δηδιῦβϑιρ, ννὸ νοὶ Ζθι5 ἀἴ6 
βού ἰ58}.. νοῦ. ροραο Ονμπον 
ἀδ65 “οἰ α] [68 δῖ, ΠὩ 98 Διὸς 
μεγάλου ἐνιαυτοί. Παι ὅ80}},.» Ν,- 
ἐτέων ἐνιαυτοί βοβαρὶ νυ, οὔτ᾽ 
ἐτέων ὥ. μῆνες φβοΒΟ 6) 6 η 
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μῆνες, ἀγήρως δὲ χρόνῳ δυνάστας 
χατέχεις Ολίμπου 
μαρμαρόεσσαν αἴγλαν" 

, Ὑ. “2) κ᾿ Χ 7 
τὸ τ ἔπειτα χαὶ τὸ μέλλον 
χαὶ τὸ πρὶν ἐπαρχέσει, 

’ σ΄. ᾿] Ἁ ε 

γύμος οὗ. ,ουδὲν ἕρτεξι 
- ’ , , χ »"» δ 

ϑνατῶν βιότῳ πάμπολις ἐχτὸς ἄτας 

6008. Εὔν ἀΐοὸ [μοϑᾶνὲ ἀγήρως 
ΒΡΡΙΟΝ. Δι5561 ἄθη (ἀρ θη 5 126. Ζ01}}} 
ὕπνος πανταγήρως, ἄθν ἄδηι Ζθιιβ 
ἈΪΟΙ15. ΔηΠάθθη Κᾶπη, 
5086 ἀγήρως τ τ᾽ ττεεις 9 τε, :ἀϑά- 
νατος χαὶ ἀγήρως, νΒ]. Ὁ. Ο, 607 (. 
(ἀονν δ μη] 1ο}ι ἀγήρῳ. 

611. τό τ᾽ ἔπειτα καὶ τὸ 
μέλλον, ἀϊὸ ἡ ἄσ!ῃϑδιθ απ ἃ [6τ- 
Ὥ6ΡῈ Ζυκιπυηῖ!, 41||6 Εν ρκοῖ: 
Ῥ]δυϊ.. ΡοΡ5. ὅ, 2, 1... φμεὶ 6γ γιὲ 
ηιεΐχιθ {μεθγμηΐ φμΐψιο ἐμέν)" διε) 
»οκδίλαο.᾽ Τμποροϊ. 1, 459... 7 δηιριι5 
γθδιι5 αὖ ἐρϑοῖ5 (ὐογι5ϑητεῖίι7" 567ι5:48, 
ἐγαηδαοίνηι φεΐα δὲ. ἐπ ἄουο, 7 2} 
4ηα6 765 Ἰηϑίοί, φεΐά ρ0»}}0 αοίπας 
δοημαί7'".᾽" 

612. καὶ τὸ πρέν, ἃ. Ν'. ὥςπερ 
χαὶ τὸ πρὶν ἐπήρχεσε. ΝΕ]. 181. 
ΕἸ. 610. 907. θιμ 81}. (ον. 290 
ὑπὲρ οὗ καὶ τότε χαὶ γῦν χαὶ ἀεὶ 
ὁμολογῶ πολεμεῖν. --- πα ρκ. ν ό- 
μος ὅδε, ἵν ΕοΟΙσοπ ἀ65 ἃ15 
ἤρϑίοϑ ΘΟ 6 5612 ἴῃ Κυαῦι Ὀ]61- 
"θη. )ὰ5 ἐπί ἴη ἐπ αρκ. θθΖίο}ν 
510} ἃ! τὸ ἔπειτα. 

6018 ᾿- θὲ Ρᾶὰν}} 6} 15Π}15. τηϊῦ ἀθι 
ΘΟ] 556. ἀΟΥ Δηιϊδιν. 2. πὰ ἄθμ 
ΕἸηραηρο νὴ δι. 1 δοιοῖηῦ ἄθη ἀθ- 
ἀάηκοη Ζιὶ οἰ βοῆοη:; Κοὶη 5.6 1}}- 
᾿ΟΘν νναπάο]ῖ ἄσν ἢ 5 β8η- 
ὸ θη οἶπο ἄον ἄτη ζΖὰ 
ΘΥΡΙΙόροη, 4. ἢν. οἶνπα ἴπ νϑυθ]θη- 
ἄο6 ὑπερβασία σὰ νον] θὰ. ἀπά 
««(ἀΓν σ᾽ βιρα ΠῚ χὰ ννοράθη. Εἴη γὰ- 
γἱαιίοα 465 τριγέρων μῦϑος: 4 ἅ- 
σαντι παϑεῖν, 0 ἀδ55 ΠΙοΙ 
6 ἢ" ἃ 45 δρᾶσαι, ἴῃ ἀν Αη- 
{ἰκινρ. 40} ἀὰ5. παϑεῖν φοβθῆθη ἰδ}. 
Νιη δι θη ἠϊο Θυδιεη ἴῃς οὐδὲν 
(Ραν:. οὐδὲν" , 4. ἢ. οὐδὲν υπὰ 

ἀας Ηομιοι- 

οὐδέν᾽ ) ἕρπει ϑν. βιότῳ πάμπολις 
ἐχτὸς ἄτας, 80 485 (61 νόμος 56]- 
ποιὰ νον ἀτ6 πάὸρ ΔηρΡ ΘΓ ρὺ 51, 
γ8}. χὰ 04. ῬΌΘ5Π.}}» ΒΟΟΣ 
ΕἸΒΡΟΡΙΙΒ : »»οὐδὲν ἕρπει" ᾿ ὃν. βιό- 
τῷ πάμπολις »»ἐκτὸς ἄτας" .» 80 (455 
νόμος πάμπολις οἷπ χοινός, παγ- 
κόσμιος ννᾶνο, ἀν. ἄβθον}}} βϑ]ίθ. 
ΑἸΙΘΐπ ἀυι556 1" ἀδν ΜοΡβο ἄπ Καπρ 6 
(ὀβϑιζθβννοῦῖθ γϑυβϑ πη Ζι οὐ- 
δέν ἄδθιν Ζθι5 βορϑηΐ οι" ἄθη Β6- 
ΒΡ ἀδν ΜΘμ56}}6η. Απηάρο “μ 
αι οὐδὲν ἕρπειν ϑν. β. πάμ- 
πολύ γ᾽ ἔ. ἄτας, πιλὶϊ ἴπ υἱία 
εἰττι (3) ομἶραθ 6ὁ}96᾽5 ηιαρηϑέ, 80} 
Απάουπ,, ΝΙΟΒΙ5. δΘ ἢ} ἄθπι [1,6 })6π 
ἀον ΘΓΘΡΌ] ΟΊ θη προ οἰ πο ἄτη μϊπ᾽ 
οὔθ, ΝΙΟμ 5. 06. 5515 65. τυρα. 
ἄθιῃ [6 6 61 Μ Θηβο θη οἢη6 56} 8- 
άδη χιι Τ᾽ 61}, ννὶο ἃ ΚΡΘοΠΒ5 162,- 
56} ὄλβος ῬΆΒΟἢ ἴῃ υβ ἐς ππὰ ἄτη 
ἀιδᾶγίο. Βύοκιι οὐδὲν ἕρπων ϑν. 
β. πάμπολις ἐχτὸς ἅἄτας,, 1655 α6- 
501Ζ, (55 ΚοΙποὺ 65 Ζθιιβ Μίδομε 
Γρθνδὶπὰ θοϑίθρθη Κἄμη, ννἱρα βίθῖβ 
βοῖίθα, πἰοῦν ὁπηθ. {π}61} δἰ ημον- 
50 ῃΡοῖτοπά [ἅν ἀὰ5. [οθοη ἄον Μοϑη- 
50 θη": πάμπολις, νν 61] 65. [ἅν ἀπ 
δΆηΖοη δίαδι ἀ1656 ἈΠ] 6, ν0}}6 ὙΥ 1ν- 
Κυηξ; ἄμι55.6. ---- [ὁἢ γΘΡΉΠΠ 6 οὐδὲν 
ἕρπει ϑν. βίοτον τὸμ πολὺν ἐ. 
ες δ νὰ ΦΈΡ Π ΟΠ ΟΝ ἄυΡ6} - 
ννδηάοι!υ ἀϊο ΜΟΙ οὶ ἢ 465 ἴ 6- 
"θη 5 ΔΙ 556 ἘΠ }} ἀον ἄτη, οὁ}}- 
π6 ἄθν ἄτη σὰ δου] θροη, ἢ πάντας 
ἄαται 1]. 19, 91. ὕθὸν ἀὰ5 Νοι- 
ὕσαμιι οὐδὲν ὃν. τι Ο. Ἐ. 1196: 
ΠῚ ὁ πολὺς βίοτος νΡ]. ΕΙ. 118, 
εἰς ἕρπειν τὸν βίοτον (υτέαηι 
ἔα 5 12")6), ννοχὰ ἐχτός (Αἰ. 040 
οὐχέτι συντρόφοις ὀργαῖς ἔμπεδος, 
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᾿ντιστροφὴ β'. 

615 ἁ γὰρ δὴ πολύπλαγχτος ἐλτεὶς πολλοῖς μὲν ὄνησις ἀνδρῶν, 
- 3 γ ’ , 2) ’ 

πολλοῖς ὃ ἀπάτα χουφονόων ἐρώτων" 
εἰδότι δ᾽ οὐδὲν ἕρτστει, 

σοφίᾳ γὰρ ἕκ του 
χλεινὸν ξήτος τιέφανται, 

᾿ Ν Ν - , ’ 

620 πρὶν στυρὶ ϑερμῷ πόδα τις προςαῦσῃ. 

ἢ Σ ΐ 
»ὠτὸ καχὸν δοκεῖν ποτ ἐσϑλὸν 

ἀλλ᾽ ἐχτὸς ὁμιλεῖ.) δαὶ 5}, νῈ]. 
ἕρπειν κέλευϑον, ἔξοδον, ΑἹ. 0 
πηδῶν πεδία α. ἃ. 
πολύν, βοδοπῖθοιν" ἄθ ον ρον ἤονν- 
50 θὴ ἀὁ5 Ζδσιιβ, ἀδιβρυίοιη οοηδι 
025, ννᾶμρομὰ 582. πὰ θόβυηά 
Ηυϊά ἄοιν αδιϊοὸρ ἀὰ5 ἄπο [.6- 
θϑὴ ἀθν Μίθπβοιθη νὸν ἄξη δοιῆϊι. 

ΑΙ αὐ συ. 3. ΟΥΡου δρου ον 
ἀτντιπά, ἀὰβ5 ἐϊὸ Μουβοιοη. ἀπο ἢ 
ὕβρις 516} ἄτη πυκίομοη Ὁ 16 ἅιι5- 
50 νν οἰ ΓΙ πάθη ΠΟΙ σοὺ νϑυ]υόκοη 
2 θὔβοιι ΤΡδοίθη παῖ θεν οκοη 
ἄδθη Μοηβοιθη, οἶπὸ ἀκ55. δ ἀπ 
νὰ 6. {πι, οἰ ἀὰ5 61} ἀὰ ἰ51. 
θόπη ψνοὰ ἀϊθὸ (ἀοιἢοῖι χὐομρὸπ 
νν 1}, ἄδι πανὶ δῖ6. εἶθ Κἰανὸ }6- 
Βπηπηρ ἀπ ἀϊὸ {{π|0Γβ πο  ππρ5- 
ΚΡραϊν ἀὸ5 αὐτο νοὴὶ ποι : ΤΆ 560 ἢ 
ΘΡΘΙΠ αἰνον ἀϊὸ διρὰ [Ὁ ἀθη Μοηϑοι θα. 
615 Γ. θῖΆ6ὸ Ποηθπηρ ἰδὲ ΨΊρΙοὴ 
ἰδ ρ5 οἷπθ δι{{2ὸ, ᾿ηϑο! Ὁ "ἢ 516 
τ᾿ [ιοΙάθη. ἁπίροοα. μὰ ἀμ χὰ 
Θάο!ι διΡ  θΌη ἀηβρορηῖ, νΊΟΙΘα 40 Ὸ» 
οἴη Τ᾽ ἁυιξοπποηρ [οἰ ο  ππη}- 
σον Βορίονάρη, ἀ. ᾿ι. οἴπὸ δ 6- 
πόλαπο 465. δίηποβ, ΘΙ Ομ δ μἸβΌη 

Βοβιγοθαπροα. δον ζαροιθι,, ἴῃ ον 
ἨοΙπαης; δῖ6. ἀπΡροι πῃ ροπ χὰ Κῦπ- 
ἤθη. 50. ἄδμι Κυθοι 6121, νε]. ἀ68- 
865 οἰβηῆθη ρνοἢ 221. 126 δ οινν ον - 
Ραηκι ἐθ5 ἀθάδηκοηβ ΠΠρῚ. ἴπ φννοὶ- 
ἴθη ΟἸϊοάς, ννοΙοο. πολλοῖς μὲν 
ὄνησις ἀ. πὰ ΡΒ ΘΙ ΟΡ Ί πο ἐοβοηῦθον- 
ἀνα, ψΡ]. διὰ 24. 300. --- Μῖι ἀπάτα 
ἐρώτων νΒ]. τέλος ϑανάεου, τέρ- 
μα σωτηρίας ἃ. ἀρ]... ἀόπη ἀὸ 

ἀπάτα ἀον ἐλπίς ὀγξουρὶ ἀἴὸ χουῳ.. 
ἔρωτας. 

619. ϑυθήοοι χὰ ἕρπει ἰβὲ ἥ 

μι βίοτον τὸν᾽ 

ἀπατῶσα ἐλπίς, ἡ ἄτη: ποἷϊ εἰ- 
δόει οὐδέν (γεὐλιὶ ςθριἐἰθγείϊ) νοὶ. 
1210. Αμμριοη 114, 21 οἱ ἐπιβου- 
λευόμενοι οὐδὲν ἴσασι πρὶν ἐν 
αὐτῷ ὦσι τῷ καχῷ. 

620. πρὶν -- προς αύσῃ, πρίν 

τι πάϑῃ, νο]κδιμ μη! ον νν ὁπάυηρ 
811 ἀϑ αἰϊθη ὁεχϑὲν δέ τε νήπιος 
ἔγνω. [)ὰ5. βου [6 }}6 προφαύσῃ 
151 πἰο νὴ αὖσκι --- ϑιγεῖν, ἅψα- 

σϑαιν πδοῖ ἀναπι! κόρη, αἴθ ἀϊθδο 
Βοάοαμιηρ ὁ Ἰο 6 1 δὰ πάθη 5 ῃοὶ- 
ΠΡῊ. ΝΘ ὦ ν0ὴ Θἴπθι [81 νυ 86}}0}- 
Ιθπθη ἐκρον ἀπὸ οὐκ οάδι ἑλεῖν ἃ}- 
φυ!οῖ θα, βοπάθιη --ς προςϑδαίσῃ. 
προςκαΐσῃ. 

02, ἢ. σοφίᾳ (νῖο βίᾳ, ὁδῷ), 
ΜΟΙ ΘΙ ΟῚ [5ν0}}: πέηγανται: 
151 (ὑου'ϑομοπά {6} π 4] ἃη 5 
ιοιι ροινοίθη, νρ]. Ὁ ΒΕ. 4174. 
595. 818. Τύδλοι. 1. ΑἸ ρας νὸπ 
ψοΙΚοσρυ ον. οὔθ" θυ π θ ἢ ὅθη- 
τηχοη πρὸ ΤΘμΓΟΡ 88 δῖ} 
50η5. ἀθν" ΤΡαρθαίο. πἰθἢ} Γροιά, 
νῈ]. Α 656}. ΡΩΝ 1301. παλαίφα- 
τος ἐν βροτοῖς γέρων λόγος τέ- 
τυχεαι, μέγαν τελεσϑέντα φωτὸς 
ὄλβον τεχνοῦσϑαι. (Νο. 3 [3 40 ἅ- 
σαντι παϑεῖν, τριγέρων μῦϑος 
τάδε φωνεῖ. ῬΡὰρ Ἴοθιι5. ἴη6.. 5610}. 
ΤΟΝ. 2.0 καὶ τοῦτο τοὐπός ἐστιν 
ἀνδρὸς εὔφρονος " Ὅταν καλῶς 
πράσσῃ τις, ἐλπίζειν χακά. ἴθ᾽ 
δοΠπ θη ἰ51, ϑο0 ἀθη Ποιμονιϑοπθη 

(ὐδάϊο!ίθη 411]. 0, 234. 9, 817. 17, 
409. 18,311. 19,. 50.) ν] 0] }4ο νὰ- 
ἢ : ἀϊὸ δ μο θη ΠΤ ἢ (νοῖΝ Δο- 
80} }γ}05 7) ἃ: Ὅταν ὁ ὃ “δαίμων 
ἀνθρὶ πορσύνῃ κακά, Τὸν νοῦν 
ἔβλαψε πιρῶτον, ᾧ βουλεύεται. 
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δ᾽ 27 ἴ « ’, 

τῷδ ἕμμεν ὁτῳ φρξδνας 
ν 2 Ν » 33 

ϑεὸς ἄγει πρὸς ἄταν" 
’, νν. Ν ’ 5 Υ 27 

πράσσει ὃ᾽ Ολιγοστὸν χρόνον ἔχτος ἄτας. 
- 

δὃδε μὴν ἀἵμων, παίδων τῶν σῶν 
γέατον γέννημ᾽ " ἀρ ἀχνύμενος 
τῆς μελλογάμου 
τάλιδος ἤχει μόρον :Αἰντιγόνης, 
2 7 8. ἐς ς Ων 

ἁπατας λεχέων ὑπεραλγῶν; 
ΚΡΈΩΝ. 

Τάχ εἰσόμεσϑα μάντεων ὑπέρτερον. 
ὦ παῖ, τελείαν ψῆψον ἄρα μὴ χλύων 
τῆς μελλονύμφου πατρὶ λυσσαίνων πάρει; 
ἢ σοὶ μὲν ἡμεῖς πανταχῇ δρῶντες φίλοι; 

ν ΑἸΜ ΩΝ. 

σπτάτερ, σός εἰμι" χαὶ σύ μοι γνώμας, ἔχων 
χρηστάς, ἀπορϑοῖς, αἷς ἔγωγ᾽ ἐφέψομαι. 

024. ϑεὸς ἄγει, τοῦ ΒοζΖιιρ; δῦ 
ὅ84. 97. Ὗε]. ΚΥοοηβ ΒΡ Κϑηπίη 55 
12 72 81: . 

025. ,, θδπὴ ἰδ οΡ' ἀϊὸ άπ ρ5ὺθ 
Δεῖν ἄορ ἄτη ἴογῃ βοννοϑθη", ἃ. ἢ. 
νου ἄδῃ ΕὈΙ ἢ 56 1Π685 γΡθ]οπάθίθη 
ΤΙνη8. [μαι πὰθηθηὰ ΚΙηρὶ πρὸς 
ἄζαν..--- ἐκτὸς ἄτας (614) “ζΖι 
Κνθοηβ, Θμγθη. «--- πρά σσεῦυ πιὶΐ 
ἐχτὸς ἄτας νοΡθαπάθῃ 1 πὶ 5΄ηΠ6 ν 0 ἢ 
εὖ, καλῶς πράσσειν, --- ὃλιγο- 
στὸς χορ. (οἰ αὟΥ πριν 611 ἀ 65 
ἴω 6} ἢ 85) ΘΠΙΒΡΤΊΟΙΙ βόπδι ἀθηὶ 014 
ΠΟΡΡΘ 5.6 Π]Πθὴ τὸν πολὺν βίοτον. 

θ21. νέατον, ἃπ ἀΐϊο ἐσχάτη 
δίξα υιαϊποηά ὅ99, ἀα ΔίορδΡ οι 
ΚύνΠ1ο! βΘορἤοΡι πν 8}. 

6028. τῆς μελλογάμου κἃ]5 
ΟἸοβθ6. σὰ βίγοῖοῆθη σοῦ θη νυ θέον 
ἀϊὸ Οπο] 6 Α ἢ] 55. πῸ 0} ἀυϊάοι ἀἃ5 
ἄον αυΐ μελλογ. βοίορίο Νδονάνποκ : 
αὐβδουάθιῃ μὰ τᾶλις (τῆλις, νοοῖ 
ἀταλός πδοῖι Πδάου! οἰ) πὰρ ἀϊο Βο- 
ἀθαϊαπρ οἷπο Ὀ] ἄπβοπ άθη Μὰά- 

ΘΙ 6 η5. -- "16 Εραρθ 465 (ποῦ ἴῃ ἄθη 
Αμπαρᾷϑίθη, ννῖθ 159. 981. 

6381. μάντεων ὑπ, ΒΡ ΓΊοΙ- 
νον Ὁ ΠΟ} 6 ΝΥ ὁπάπιαρ;, ὁπότε ἣ στο- 
χασμῷ χρώμεϑα, ἀλλ αὐτόπται 
τῶν πραγμάτων γιγνόμεϑα 56}0]. 
Πϊου πίοι οἰπο ΑΡΒ1ΟΠ} φσοννᾶμ, 
ἀὰ Κνθοπ πὑπίθη βεῖπθ ΑΡποίβιιη 
δορθη ἀϊθ Μδημ κοι 5ομαΡ ἢ, ἀἅκπ5- 
ΒΡΡΊΟΝΙ, 

θ93. ψῆφον τῆς μελλ., νὶο 
ψήφισμα Μεγαρέων ΤΊΚ., μῦϑος 
φίλων 11. 

θ94. πανταχῇ δρῶντες, "ιὰ δ 
ΠΊΟΝΙ γνοΡίαμνοη ἃ Μ ΘΙΟΠ 6 υ"- 
Ι61 ν δῖ 86 ἴῃ ψ ι}}, Αἱ. 1809. 
-- σοὶ μέν, τἱἷἱῖ νορβίθοκίο Β6- 
διρ6 ἃυ  Απϊ. 

096 ἢ. Υ9}}. σὺ ἀπορϑοῖς 
γνώμας μου, ἔχων χρηστάς, 
ἀπ ροιθθ δι ποίη οη ἀπϑδισιίθη 
αἰ ΒΙΘΝ ΘΟ, 8. 610.51 δα ὐθ. 885 
δοηά, ἙΪπὸ δι ϑομγαυθθη 86- 
9(6}1ἰ Υοπάσπρ,, ἄὰ Πάποη ἰτοὶζ 



92 ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΥῪΣ 

ἐμοὶ γὰρ οὐδεὶς ἀξιώσεται γάμος 
μείζων φέρεσϑαι σοῦ καλῶς ἡγουμένου. 

᾽ ΚΡΕΩΝ. 
-- 
2 [ ᾿Ὶ -Ὁ- Ἀ Ἀ , Β 

οὕτω γὰρ, ὦ παῖ, χρὴ διὰ στέρνων ἔχξιν, 

θ40 γνώμης πατρῴας πάντ᾽ ὄπισϑεν ἑστάναι. 
τούτου γὰρ οὕνεχ᾽ ἄνδρες εὔχονται γονὰς 
χατηχόους φύσαντες ἕν δόμοις ἔχειν, 
ὡς χαὶ τὸν ἐχϑρὸν ἀνταμύνωνται χαχοῖς. 

χαὶ τὸν φίλον τιμῶσιν ἐξ ἴσου σπτατρί. 
ἘΎΥ τν 4. , ’ , 

θΔδοςτις ὃ ἀνωφέλητα φιτύῦξι τέχνα, 
, ’ ᾽ Ν .7ὔ 2) Ν ς - ’ 

τι τὸν ἂν εἰποις ἀλλο σπλὴν αὑτῷ ττόνους 
- Ἀ Ἁ - ἌΣ τ - 

φῦσαι, πολὺν δὲ τοῖσιν ἐχϑροῖσιν γέλων; 

μή νύν ποτ᾽, ὦ παῖ, τὰς ὑφ᾽ ἡδονῆς φρένας 
Ν οι 2 γ ’ ᾿] ἢ ει 

γυναιχὸς οὕνεχ ἔχβάλῃς, εἰδὼς ὃτι 

6ὅ0 ψυχρὸν παραγκάλισμα τοῦτο γίγνεται, 
γυνὴ καχὴ ξύνευνος ἐν δόμοις. τί γὰρ 

“γένοιτ᾽ ἂν ἕλχος μεῖζον ἢ φίλος καχός; 

56 1η6 85 ΚΙΠ ΠΟΙ οα ΟΟΠΟ 5818 ν ΟΠ 
ἄοι ἔχειν γνώμας χρηστάς 5οῖπ8 
ἘΟΙ 5 ΚΟΙΣ ΡΠ ἀπ ρ η ἰᾶ55ι. Κυθοη 
ΡῈ. ἴἀθ8ὲ ννοάο ἀπορϑοῖς ἃ}5 
Ορίαυν, ἄδθ ϑοθηθ Ζι" Παηά Ζιι 

32», ἱ ᾿ 

δθθη, ποοῖ ἔχων Ξε εἴγε ἔχεις, 
ΒΟΠ ΘΙ τς ἐπεὶ ἔχεις. Κρ]. 6098. 
Πάμιοη. ἔλθ! ον. ΡΟ. 6 ΠᾺ] 
561η60. Κιπά!Πτοο Εἰρϑαι οὶ! 6 ἀ]ηρ;- 
ἴ61" ἃ115 ἃ15 ἴῃ σός εἰμι, ννουΐπ 
Β0ΨΜῸὮΙ ἴ0ἢ} δοῦλα αϊν' ἃ5 
ΟΝ π ἃ]5 ἀπὸ ΐη ἀν ἀπ 167- 
δὴ ἸἸορῚ. 

091. ,, Ναιϊάν! οι υρα Κοῖπο ΕΠιὸ 
γ ΠΟΘΙ ΒΟ ] ΓΘ η, ἃ15 ἀτι ἡνῸ}] δη- 
Ἰοϊ θη ἢ" 1151", ἃ.}ν. Κοῖηο γον- 
θϊπάπης Κἂπη ρόροη ἄθῖηθ σαϊο ΕαΠι- 
γαπρ ἴῃ ΒΟ ΘΠ! ΚΟΙΘΗ, ὙΕῖ. 040. 
Νδοἢ Λπ]ο πη: 465 ΒΜ. οὐδείς 
μοι προχριϑήσεται γάμος τῆς σῆς 
ἀρχῆς) "ᾶ}6 ἴον χἱΐ ΜΙ 5ΡΡανο 
ἀξιώσε ται (ἀξιωϑήσεται) 5ιαῖι 
ἀξίως ἔσται ᾿οΡΡΌΒΙ6ς... ΜΙ 
μείζων (182) φέρεσθαι νρ]. 439 
ἥσσω λαβεῖν. Θυροῖ σοῦ χαλῶς 
ἢ 7. ὙΔΗΡΙ δίῃ Ἠδπιοπ νυ ἸΘἀθ 

[ρος Ἠδηά, ννοίουπ Κυθοὰ μη οὐ 
χαλῶς [Ιοἰϊδη 50}116, νυνὶθ ΘΡ πο ΟΙ 
ψιι Ζοίβθη δι}, 4455 Κυθοηβ ὟΥ 6; 
ὨΪΟ}: ἀδῖ ΓΘΟΝΓΘ. 561. Κύυδοη Δ} 61 
ΟΡ. Π}, ννὰ5. ἢ ΡΘΠΘ]1 ἰδ.. 

040. 16 ϑομο] θη. Κοπηθη ἃθῸ} 
οἶπο 1,οϑᾶν} πέδας. ΜΙ πόνους 
γ8]. 0. ἃ. 401. 

048. ϑδιάϊνχζι τππᾶπ τηἷϊ; ἄθη Καπι- 
ΚΘΡη ἀϊ6 ἀθ Ρ Π 6 ΓὉ 1 65} τὰς 
φρένας ὕφ᾽ ἡδονῆς ἀαΓΟ] οἴη μίη- 
[6 φρένας Οἱ ΒΟΙΟ ΡΠ 65 γ, 80 
5061} Κροοη ἄθη ἴπὶ ΟΡ ρθη ονν ἃ ἢν- 
ἴθ φρένες Πᾶιποηβ, ἀϊό ΟΥ πἴομι 
ἐχβαλεῖν 501}, ἀὰ5 ὙΥ̓́ΟΙΡ δπίρορδῃ, 
ἀὰ5 6. μεϑεῖναι 5011, δία! αἴθ 56} 
ΠΑΡ ΚΕΝ ΔΠΠ 686 "]} 1 τἷλ 
ΕἸ, ὙΝ΄ Βομμαι τὰς ὑφ᾽ ἠδ. «φρέ- 
νας 8650! ΘΠ Θπ, νυν ργάρηδηϊ ρ6- 
βαρ 1ϑ: ἀοίηθη νοῦ [μπ81 δ6- 
δηρηθη δ΄πη, ὦ. Πι. 1855 αἷσι 
Ὠἰο} νὸὴ ἴμπ8. ἄβρονν ἁ!Προη παπᾶ 
ΟΡΡο δι! ἀοίποη νουβίαπἊ δ} 
νρ]. ζὰ 1051. 
51. Ἠοϑβῖοά. Ορρ. 102 οὐ μὲν 

γάρ τιγυναιχὸς ἀνὴρ ληΐζετ᾽ ἄμει- 
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δ ε᾽ ᾽ὔ «ς ; Ἢ -»Ὥὖ΄᾿ ͵7 

ἀλλὰ πτύσας ὡςξὶ τὲ δυςμενῆ μέϑες 
Ἁ »ς9}7 ω 7 ’ ὔ τὴν παῖδ᾽ ἐν “Αιδου τήνδε νυμφεύειν τινί, 

ἐπεὶ γὰρ αὐτὴν εἷλον ἐμφανῶς ἐγὼ. 
πόλεως ἀπιστήσασαν ἐκ πάσης μόνην, 
ψευδῇ γ᾽ ἐμαυτὸν οὐ καταστήσω πόλει, 
ἀλλὰ χτενῶ. πρὸς ταῦτ᾽ ἐφυμνείτω 4 α 
ξύναιμον. εἰ γὰρ δὴ τά γ᾽ ἐγγενῆ φύσει 
27 - , 

ἄχοσμα ϑρέψω, κάρτα τοὺς ἔξω γένους. 
ἐν τοῖς γὰρ οἰχείοισιν ὅςτις ἔστ᾽ ἀνὴρ 
χρηστός, φανεῖται κἂν πόλει δίκαιος ὦν. 
΄“; ν2 ς Ν ὌΝ , , 

ὅςτις δ᾽ ὑπερβὰς ἢ νόμους βιάζεται, 
ἢ τοὐπιτάσσειν τοῖς χρατοῦσιν ἐννοεῖ, 
οὐχ ἔστ᾽ ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐμοῦ τυχεῖν. 

Ἵ.Ά. Δ... ἐὴ , ΓΑΙ τ᾿, τὴν , 
ἀλλ᾽ ὃν πόλις στήσεις, τοῦδε χρὴ κλύειν, 
χαὲ σμιχρὰ καὶ δίκαια, καὶ τἀναντία. 

“ψον Τῆς ἀγαϑῆς, τῆς δ᾽ αὖτε κα- 
χῆς οὐ δίγιον ἄλλο. 

θ0ὅ9. μέϑες, ἘΠ. 641. 
6051. ψευδῆ πόλει, να ἄναί- 

τιος ἀϑανάτοισιν, δαίμοσιν ἄλε- 
τρός ἃ. ἃ. 

08. ἀλλὰ χτενῶ, ν8Ε]. 12 
ϑάψω, νῖο Τοἀοβδίγα δ ἴῃ ψήφε- 
σμα ΔηρΘάΓΟλὶ νναν, 860. 220 Γ 

θ59. ξύναιμον, ἄθη δομαίζροίι 
ἀδν ΒΔμ 16, ἑρχεῖον, ὁμόγνιον 481, 
ἄθα, πιο Κσθοη, Αηΐ. θϑβοι νυν ὅθ θη 
ψορᾶς; ἴμν οἰ ζΖαβίθῃθη, νρὶ]. 450. 
ἽΝΑΟΝ ἀΐοβου ἴμὶ ΘΙ ἀΘημβο ΠΟ θα 
Αα νν Δ Π1|6ὴ ΡΟΒρυοοπθη δοηίθηζ  θπκὶ 
Κνϑϑη, ἀδὺ 516} δι θθι ΘΙ βου βιιοἢϊ, 
ἴῃ ΔΙΠ ΘΠ ΘΠ 6 Βοινδοιθαηβοπ α] δ, 

000. τοὺς ἔξω γένους, πᾶνμ!. 
ϑρέψω ἀκόσμους. 
ἐρό8 ἢ, Νδοϊιάρια. Κυθοπ τυἱάἀδυϊορὶ 

αὶ, ννὰβ τηη οἴννὰ ἵππῃ οἰπνν ΓΘ ἢ 
Κδππίο, Απιϊροπθ 561 αἷβ. πᾶ 6 ν- 
νγαηπᾶάϊθ ἀὸν δοιοπαπρ ὙνΘΡΓι 
(ν6}. 486 [{.}, σοῦ ον παη δῖ ἄθη 
οἰροιιποιοη ἀναπὰ ἀον διναΐθ 
οἴη, ἀϊ6 ΑὐΠομηαηρ ρορθη. ἀϊο ΟΡ νῚρ- 
Κοὶὶ πὰ ἄογοα (ονθοϊο, πάθην δὺ 
ἄθπι χρηστὸς καὶ δίκαιος ἀνήρ αἷς 
Απάονββοβιπηΐθη. ρορθηῦθον 5.060}}}. 

.ψοεῖ, 

{16 006 14}} ἰδὲ δ ἀᾶθοὶ μοῆϊβϑοη, Ηᾶ- 
ΤΠ 0Π8 πῦρ] ἢ δὲ Ζὰ Βοιμοπθη, ἰηάθιῃ 
6" νὰ. 5Ρ60161 ἃ Απΐ. Ζ16 1} ἴῃ 
ΔΙ]σοιποῖπθ (ἀποιηθὴ ΚΙοΙ οι. ἷ 

δὲϑ: ὑπερβάς, γ8]. θ05. --- ν ό- 
μους βιάζεται (59), γν 16 Απηΐ. 
Θοιμαπ, β] ον. 516 Κρθου Νογ- 
50 ΡΠ Π6 ἢ Ζὰ πιδοίθ [οι ππίρι ἴαη- 
ϑθῃ ἢαίίθ, 450 ἢ. 

064. τοὐπιτ. τοῖς κρ. ἐν- 
Ὧἀδὰ9 ἄδη Βοιῦν θη Βε6- 

ΓΘ] παν ΟῚ Ιθὰ ἴα “ἄθη δίμηη 
Κοπιπιθπ 18 551, (θιπάον 5 τοῖς 
χρατύνουσιν νοεῖ δὲ πίοι πἰη]ἅπρ- 
16 Θά θΙρῦ, ἀποῖν πιϊπάον Κνὰ - 
116.) 

0θὅ. ποΡυνᾶγίθι ζᾶ μιπο ΝΥ Θπάιϊιῃρ;, 
τὰ αἴθ ἄπτο!ι ὙΝΊΘἀοΡ ΠΟΙ αηρ ἀ61" 
Τοἀοοϑβίραί  Ἠδιηοη Ζι γοίζΖθῃ. 

0600. ὃν π. στήσειε,. 6" ἂπ 
416 ϑδριΖ6 Ζὰ 506 1168 46. ἃ 6- 
τηοϊπάθ "6 1 πα θη πιᾶξ, 
οἷη, ἀἄὰ Κύροῦ ἀστγοῖ ρῦγοομι Κὸὺ- 
πἰρ γγὰν, ἄθη αἰποηϊβοιθη ἈΘραΒΙΠ- 
Κάπου νον πο άον Αἰιβάγαοκ, ἀον 
ἀϊθθθ. 5.616 δι βοίηρ Ζοι ρθη 5568 
Βορθονηθῦ δὲ; νϑ]. 06, Β. 940. - 

661. ϑοῖοπθ ϑὅργθοι (Σὰ ΑἹ. 668) 
ἰααΐοὶ Βοβιϊμιπῖον ἀρχῶν ἄκουε καὶ 

θῦῦ 

0600 

06 
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᾿Ὶ -᾿ῃ ὌΝ εἶ 2ὔ ἢν νι} , 

χαὲ τοῦτον ἂν τὸν ἄνδρα -ϑαρσοίην ξγὼ 
-- Α 2" Σ Ρ] ΌΧ 2) ’ὔ 

καλῶς μὲν ἄρχειν, εὺ δ΄ ἂν ἄρχεσϑαι ϑέλειν, 

610 δορός τ᾽ ἂν ἐν χειμῶνι περοςτεταγμένον 
, " ) Ν “ 

μένειν δίκαιον χαγαϑὸν παραστατῆὴν. 
ἀναρχίας δὲ μεῖζον οὐχ ἔστιν χαχόν. 

σ᾿΄ ’ 3 2") 4 ᾿] δ] 

αὕτη πόλεις τ΄ ὀλλυσιν, δ᾽ ἀναστάτους 
οἴχους τίϑησιν" ἣδε συμμάχου δορὸς 

615 τροπτὰς χαταρρήγνυσι" τῶν δ᾽ ὀρϑουμένων 

δίχαια χἄδικα : Κυδοῦ 081 δοιθαὶ 
510} ἄσοῖι ἀϊοὸ ἄδικα ἁὐυδάν ΚΠ 10} δὰ 
ΠΘΉΠΘη, βοπάρθνη νουϑίθοκι ἄθη (- 
δοηϑδαϊζ: ἃ 6} ἴῃ Ὠίηρθη, 0 
65 δίπροιη δ νον νι ιρὰ ππά 
ἀϊο πὰπ ἔν ἀπ ἴα ρι, "ἃ 11. 

608. ΠπἰὸΡ τοῦτον τὸν ἂν- 
ὅδρα νορβίθ Κρθοῦ οἰπθη δηη, 
ἀ6Γ βϑίηδη 6)θη δηϊν κοι ἀναπά- 
βδἄϊζθοη πδοικοιμη, ν8]. χὰ 452 
τούςδε νόμους, 617 οὕτως. Ἐν 
γηδῖηὶ : δἷη ἰπ 4]|1|6ὴ Ιηρθη 46} ΟΡΘΡ ἢ 
Βομόν 6 βΘΠ ΟΣ Βα) 6 1" δηη νυ ἃ οὶ 
56 1080 οἷπ ἀμ Ροκ᾽οιάθη πὰ ΘΘΡη 
ΟΡΘΙΓ 561η, δἰμθ ἃπάθορη Βθδιηΐθη 
510} ἀπο ΡΖ  ἀηθη. 

009. Ζιι ἄρχειν ἰδὲ ἄν, πίοι 
08}. ϑέλειν χὰ ἄθηκθῃ. ϑ0]οὴ Ροὶ 
Ὀ1ορ. ον}. 1, 2, 12 ἄρχε πρῶτον 
μαϑὼν ἄρχεσϑαι. 

010. προςτεταγμένον, ἢ 6 - 
νγ»οη ϑ8θίπρη Νορθπιηδᾶηη, ἴῃ 
Ἀδῖδο ἀπ ΟἸϊοά, αι οϑι6}} 

012. 6" ρονδᾶθ ἀθρϑηβϑαὶζ [6556 
ΘΡΜνΑΡΊΘΗ : ΕΎΡΕ ἂν ὐὐὐϑ» ἐὸν 
δὲ μὴ τοιοῦτον. ΑἸΙοΐη βίαι 
ἀόδϑθὴ νρΡὰ Δ Ρ εὐαρχία γ] ΘΙ. 6}}}" 
ἀἴ6 ἀναρχία Θηιβοροηβοϑι6 1}, τ 
ἀϊθ νϑυ θυ] θη. ΕΌΙρΡοη ἀ6. Ἰοὐχ- 
ἀργὴ [ἢν ἀθη 5:1Ἀ4ᾶὺ ἴμὶ ΕσιΙοάθη πὰ 
Κυιθρο σὰ 50} 8} 6 νη, Ὑν Θ55}4}} ἀθ πη 
Κρϑοη 015 ποοιμα}5 ἀπ ἀθη νυ ΔΟ ΚΟΥ Ὶ 
Μδπη ζιροΚΚοπ, τὴ αἴθ Π6]}- 
βᾶιηθη ΕΒοΙροη 465 ἀγαϑὸς παρα- 
στάτης ἀδη πηβο] θη (6 Ρ [Π5000- 
ἀϊηπαι θη βοροη ον". 2ιι 506]]6η, ἀἃ 
ΟΡ 070 πὰ ἀὰ5 νου} α θη, ΠΊΟΝΙ ἀϊ6 
Βαΐοη ΒοΪροη ορνν ἄν ην παιίο. 

6073. Αὐυῇ πόλεις τ᾽ 50]116 [0]- 

δὴ καὶ οἴκους. α[αι ρυοῖ, Κσθοι 
2 Θἰη6}" ΚΡΔἢΙΡΟΡπ ΑΠδρ]ογὰ ἀ 65 
αὕτη, ν8]. 290 ὑπάὰ χὰ αὕτη -- 
ἢ δὲεῖ89. Αποὶ ἴθ, νυνὶ 290, υνἱρὰ 
ἀθν" βδηζθ δίαδι. ἄθη Βδμ] θη. χι- 
56 5611, 16", ἡν 61} ἀθι" Ὑ Ρ] Δα χοῖρὶ, 
455 Κυθοηβ νᾶ γ ΝΥ οὐο νο] ]ϑιδπ- 
ἀἴρ ἂῃ ΠΝ 5608 5101} ΘΡΓ]Π]Θη, ἀ6." 
510} οἰπθι" ἀναρχία ΒΘΒΠπμμιβιοι" Αὐτὰ 
σθρθη Βόμοο 656 126 Βο } ἀρ πη Δ ΟΠ}. 

014. , προ ἢ ολϑᾶπι θΡΊΟ ., ΕἸ αος 
ἴῃ ἀϊο ἢοιμθη νου πάθοι" διροῖ ον", 
Ιῦϑι ἀϊθ Βοῖμθπ ἀν ΜΙ Κα ρ ΓῸ αὐ, 
Τροπὰς καταρρῆξαι, νὶο ἕλ- 
χος ᾧ., οὐτάσαι, γ"5:η} 67"}6 τε 1- 
πέδα. ἀρ]. ([ἢ} [Ὁ] 6 Βοιποϑ γον- 
ὙΡΉΝ συμμάχου, ἀὰ βονδᾶθ 
ἀν] ἀἃ5. Ομ] 106. ᾿ἰθρὺ, ἀὰ585 
πἰομν ἀϊὸ ἔθι α ἀ 1 6 η Πδί!θη, νυ 16 
γνη ἄδη (ΔΘ Βα θη, 50Π6 6} ἀΪ6 
οἰβηῆθη ἀΌΡΟΙ "Ὁ ΟἸ θη νγνοράθη. ἰὴ 
Τὰν. Δ συμμάχην δῦ 00]! οἷπὸ 
ϑραν ἀθ5 Δϑοί θη, ννμροπὰ σὺν μάχῃ 
ππν δι δ π 110} ἰϑῖ, πὰ; Ἰ δὴ σὺν Μ. 
ϑορός (Ευνὶρ. ἐχπέμπειν εἰς μάχην 
δορός) οἀον δορὸς τροπάς (ΑἸ. 1254) 
γνογθιη θη. .) 
816. οἱ ὀρϑούμενοι, οἵ ἀρ- 

χόμενοι, ἀϊὸ 516} νοῃ Απάρθιη 
Ιεθ, ἸΘηΚὸπ 184556, Ὑ6]. 
090. 900}. Ὑνάμ! 16 ἸνΟΙ] ἀἴοβοι Αα5- 
ἀγυοκ 5[α!:} ἀδ5 ΠΟΙ ϑο θη ἡ ἰδο- 
μένων ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ 
πέφανται ννοβθη ἀθ5 ἀδροηϑᾶ!Ζοϑ5 
Ζι καταρρήγνυσιν, 4. 1". κατα- 
βάλλει τοὺς μαχομένους, ὥστε ἐς 
φυγὴν τρέπεσϑαι, 50 4585 46 Βο- 
ΟΡ ἀθ5 ἀονδαάδοϑδίθ! θη ἴπη 
Ἀρῖμο υπὰ ΟἸϊοά ἀπγοι] κι. 



ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 9ὅ 

σῴζει τὰ πολλὰ σώμαϑ' ἡ πιδιϑαρχία. 
οἴτως ἀμυντέ᾽ ἐστὶ τοῖς χοσμοιμένοις,. 
χοῦτοι γυναιχὸς οὐδαμῶς ἡσσητέα. 
χρεῖσσον γάρ, εἴπερ δεῖ, τπτιρὸς ἀνδρὸς ἐχτπιεσεῖν, 

: - . 
χοὺχ ἂν γυναιχῶν ἥσσονες χαλοίμεϑ᾽ ἄν. 

ΧΟΡΟΣ. 
ς»" ᾿ς Ἄ ᾽ -- ’ ’ 

ἡμῖν μέν, δὶ μὴ τῷ χρόνῳ κεχλέμμεϑα, 
λέγειν φρονούντως ὧν λέγεις δοκχεῖς ττεέρι. 

ΑἸΜΩΝ. 
’ ᾿ ; 3 { ’ Ις 

σατερ, ϑεοι φύουσιν ἀνϑρώπσοις φρένας 
πάντων ὅσ᾽ ἐστὶ χρημάτων ὑπέρτατον. 
᾽ Ν 5.».6ε} Ν Ἁ ’ὔ ᾿ - , 

ἐγὼ ὃ ὅπως σὺ μὴ λέγεις ορϑῶς τάδε, 

οὔτ᾽ ἂν δυναίμην, μήτ᾽ ἐτειισταίμην λέγειν" 

010. ΑΘβ0}. ὅορὶ. 203 πειϑαρχία 
ἐστὶ τῆς εὐπραξίας μήτηρ. 

Θθ11. οὕτως, πᾶ ἐδὴ ἴμὶ Ο}}}- 
θη ππδηπαμρι ΘΚ! θη γαπά- ἡ 
βἄϊζοη, ν8}. Ζὺὰ θ68. τὰ χο- 
ΡΠ ἐν ας ἀϊονοη θη οΟτνά- 
ΘΓ 465 διδδίοβ 'χοσμήτορες, 
χόσμοι) ἃυβϑροδοπάθη ἀπορά- 
ὨὉ ἢ δ Θη. ΠΝ 50}} τη ᾿ο βργὶη- 
δεη (βοηϑεῖν τοῖς νόμοις, ἐοϑῖ- 

ὁπμ5 διεδυθδηῖ»8, ορίίτ αν ἡ), 
1 ᾿ηθη (ἀθ! ὰπρ ΖῸ 5100} 6 }Ὼ. 

θ18. γρ6]. 525. 
681. ΑΘΠΡΒ.ΠῸ} ΘβοΡρι, νοη Κρθοη 

νἸΘἀθΡ ἢ ΖΌΓΡΘΟΒΙ, δόβοῖζι χὰ νν 6 1- 
ἄθῃ, δῖον οἴη (ποόογοαϊ ἰμὶ Νάιθη 
ΑΙΠῸΡ 86 1π0 Κα Ζιὶ ἐν Κθη- 
ἤθη, εἰ μὴ τῆς- φρονήσεως ὑπὸ 
τοῦ γήρως σεσυλήμεϑα, νοΐοΡη 
ρον ὀὰ 6 ἢ ἃ ἢ 516 ἃ ἢ ὃ 6 
Πρ θη 8206}} (129 οὐ τὸν χιρ' ὁ: 
νον χρὴ μᾶλλον ἢ τάργα σκοπεῖν) 
βοιγοβθη, ζΖὰ ΤᾺΝ: ΒΟΚοΙ ἢ 
δ᾽ηἀς νομὴ ἃ 280 Γ΄ ΒΟ Ὁ Ρη 
Ζζυνοκροάθαϊοι νά, θη. ΒΡ 

τῶν φρενῶν ονβᾶηχι ἀν Ζυβδι- 
μη», ν 6]. 1208. 

089 Γ. Πᾶἅινοηβ Ριοιἂ!. νορϑίθοκι 
ἀὰ5 216} πὰ ἀθη Ζυβαμ θη: 
ϑοῖίηον Βούο, νι οῆο θάαναι ΙΔ 8 

11: ,, 1) 848 πρηδιο ἀυϊ, ἀὰβ. ἀϊθ 

«Βάι6, 

αὐιιοῦ ἄθη ίθηϑοιθη. δηρθάθι θη 
Ἰᾳββθῃ, ἰσὶ Βοϑοηηθη δὶι. Ναυη νϑι- 
ἃ) 0 ἔρθη Οἢ πἰοῆς, ἀθίηθ Μεοὶ- 
Ὠ 8 ἃ|5 ἀπ ϑοηηθηῃ Ζὶ ΒΘ ΖΘΙ ΟΠ πῃ, 
πε νυν ὕπο}! 6, 16 ΙΘΡΏΘη ΖΕ πι 556}, 
ἀδ5 Ζιι {πη : ̓ ηχνν!θομθη ἀϊ 6 ἀόοἢ 
Δ Θἢ νυν Ν} οἰηθηι ἈΠ 6. ἢ 15 ἀπ" δἷη 
δῖ ἀράδηκο Κοιμθη. Ναη ᾿ιὰ})}6 
10} 06} δι ΠΡ] 10} ΟΡ αἰ" ΟΡ 5, 
ἀ16 δια 465 νοΙΚκα, Ὑ 6] 686 
510} νον ἀν" Ζὰ ἀθβϑθ νη 5ο θα, Κρη- 
ΠΘη Ζὰ ΙΘΓηθη, ὑπ ἀϊ6 5ρη]ο Ὁ 510} 
Θηἰβοοάθη [ἀν Αηΐ. ἃκι5." 

080 

08ὅ 

084. Ηδιηοη 5.6}}0 ἰὴ θά δα βα ". 
Ὑ εἶδ ἄθη Παιυριβοάδηκοη νόγϑῃ, 
Ζ.}}41] ΚΡθοη 5610 5. ν16}] νοῦ φρένες 
ΒΟΒΡΓΡΟΟ θη. ἀπ Ἠδπιοπ νουννἃρηὶ 

τὰς φρένας ἐχβαλεῖν 648, 
ὙΜΌΔ} 616 ΠΟ Ρ. ΘΙ βοάν 6 ΜΔ]}"}- 
ἢ 1050 ἢ. 1348 χὰ νογρ] θὰ 
ἰδ, ΑΘ50}. Αρᾶπι. 900 τὸ μὴ χα- 
χῶς φρονεῖν Θεῶν μέγιστον δῶ- 
ρον. 

θ858. ἐγὼ δέ, νὶο 1190. ΑἹ. 481. 
050. ,,16ἢ νυ ἄρ ἀθ μἱοἢ ἄδχιι πΙοιὶ 

ΘΗ 50} 1 6556 η Κῦηηθη (85 ΚΙ ΠΟΘΙ 
Ριοιᾷ!}), υπὰ αἰδοῖα ἰοἢ ἀ00 ἢ εἶθ 
ἰθυηθη 65 2 Κῦπποη οὐθι" Ζι πἰϊ5- 
586 η". Κρ]. 800. ΡΙαυϊ. Βδοοι. 470 
ἐρδηδηοφηοαηιαΐ 60 ἐπ 607) 6- 
{πα 5. 

πννσισυννννν. 
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γένοιτο μέντἂν χἀτέρῳ καλῶς ἔχον. 
- Ὁ ἢ - , 

σοῦ δ᾽ οὖν πέφυχα πάντα προσχοτῦεῖν ὅσα 
Ν ὉΝ , 

λέγει τις, ἢ πράσσει τις, ἢ ψέγειν ἔχει. 

δθ0 τὸ γὰρ σὸν ὕμμα δεινὸν ἀνδρὶ δημότῃ 

λόγοις τοιούτοις, οἷς σὺ μὴ τέρψει κλύων" 
Ε] Ν ᾿] Ἄ ’ » ᾿] ς ᾿ ’ ᾿ 

ἐμοὶ δ᾽ ἀχούειν ἔσϑ᾽ ὑττὸ σκότου τάδε, 

τὴν παῖδα ταύτην οἵ ὀδύρεται πόλις, 
πασῶν γυναιχῶν ὡς ἀναξιωτάτη ς 

ΣΟ , δεν 3 ὺ" ἣ 2 , , »Ξ 

090 χάχιστ᾽ ἀτ ἔργων εὐχλεεστάτων φϑινει" ΄ 
ε; ἈΝ « “-“- ᾽ ’ : ΝῚ »Σοο 

»ἥτις τὸν αὑτῆς αὐτάδελφον ὃν φοναῖς 
΄-ὋὉ-᾿ 5.7 

--Ὁ᾿ ὲ φ 

πεπτῶτ᾽ ἄϑαπτον μήϑ'᾽ ὑπ ὠμηστῶν κυνῶν 
2 ᾿] 2 ὕ ’ γ ς 2 ΒῚ ω ᾿ 

εἴασ᾽ ὀλέσϑαι, μήϑ' ὑπ οἰωνῶν τινος" 

0817. ., 0. πιᾶρϑὺ θολ Πα] θη : 6 5 
Κῦππηϊο ἱπᾶο55 ἄοοῖι ἀπο 6ἷ- 
ποι ἀπάονπη (0. (. 1194 εἰσὶ 
χἀτέροις γοναὶ κακαί) οἷπ βατῶν 
σεοάληκο σι ΤΙ 1] νον ἀθηἢὖ. 
Μὶ: χαλῶς ἔχον νθ!. 106: τπηδη 
μαι πἰοιὶ πόϊμις, οἷη τὸ (0. ἢ. 5117) 
πἰηζυζιάθηκοη, βοπάθυη χτῆμα φρε- 
νῶν, ἵπάδμι ἔχον 510} ἃη ὑπέρτατον 
ἀϑϑί δ Πρι, τνῖο ὅ85 ἕρπον. ΑΙ556}"- 
ἄθπι ουΐππο γένοιτο δυδάνοκ- 
Ποῖ ἂῃ χεῆμα. (χἀτέρως οἀδν χά- 
τέρᾳ, ν»ὶο ἀθι' ὅ6||0!. Θο]όθθὴ Ζὰ 
μάθοι ϑομοίηι, νοράϊθθε ἄθη ἀδάδη- 
Κοη.) 

088. ον ἀἰνρ μὰ} 6 1οΙ 1 ἃ ἀ ὁ 6} 
παπ οἰπ δ] ἀὰ5 παιάν! 0} νοΡ 5, 
6 χὰ ῬΘοΡΟ  θὴ τνὰ5 ἀἴὸ [δῖ 

. 7} 2 5 5 “. 
βᾶροι." ἴἶὶὰ δ΄ οὖν Ἰἰορὶ, ἀΔ55 Πᾶ- 
τὰθπ οἶπο δοίη Ζυϊιη, 415. ϑ0Πη, 
ἀϊὸ δῆ ΠΟΙ δι μη αηρ; Κοηηθη [61- 
πθη Κᾶπῃ; σοῦ προσχοτχιεῖν --Ξ: 

σχοτιεῖν πρὸ σοῦ; νο οι. χαΐί 
τε τιρὸ ὁ τοῦ ἐνόησεν. (16 [,65- 
ἃνὺὶ ἴῃ ἄδη ϑομοϊίὶοη σὺ δ᾽ οὐ πέ- 
φυκας ἰδὲ ἀηνοριΡ  βΊ οι τ ἢὰ- 

τη0η5 ΒοϑοΒο  ἀθη οὶ, ννἱθ αἱ προ ο- 

σκοπεῖν. Ὀγδρυπρ] ὁ. νναν 65. 08] 
ΟἸο556 σι 090: σὺ δ᾽ οὐ πέφυκας" 
τὸ γὰρ σὸν ὄμμα. .... ) 

6091. λόγοις τοιούτοις, λέ- 
γοντι τοιαῦτα. [ἂν 5016 πὸ ἢὁ- 
ἄἀ6η. 

092. ϑρθοίθ!!ο Δαννθιάσηρ ἀθι Β6- 
παὺρίαπο 688 Γςς,, 0) 4 ἴον ἀθιιηὰολ 
661" ἂἷ5. ἀπ ἀϊθ Δϑιιβϑοῦηηθθι (05 
γΟΙΚ5 Βοοθαοιίθη Καπη, 850 Βῦνο ἰοὴ 
ἴῃ. Βοζιρ ἃ} ἄθα νου]! θροηάοη ΒΔ} 
ΕῸ]Ροηἀ68.᾿" ἡ 

θ94 ([ Μδᾶμῃ "νδδοῖιιο ἀϊὸ ἀγοι [οἰ θα 
ϑυρονιαῖνο, ν8]. ὅ02. ᾿ 

690--99 ἀΐϊνδοίς Ἀθάθ, νῖθ ἘΠ. 

915 ἢ. -- ἐν φοναῖς πεπτῶτα, 
ἴμὶ Ὀ] αὐἰ ρὸι Μὸν 6 βο[Π]}6η, ἴὰ- 
ἄδαι ἄθιυ" ΡΙι". ᾿ατοηβῖνο Κρ παῖ," 

ννῖο ΡΙπά. Ῥγίῃ. 11, 31 Ονθϑίθβ 
Αἴγισϑον ϑῆχεν ἐν φοναῖς. ; 

691 [. ΝΥ" οὐννανιθίοη ἥτις οὐκ 
εἴασεν ὀλέσϑαι ἄϑαπτον οὔτε -- 
οὔτε. ϑιίαιι ἀδοβοῦ ι ἀϊο Νο- 
δαιϊΐοιθ. "]055. σι [αἴ ἀπ Φνναν 

μήτε, Μ6}} ἀϊο θὰ! πἰδυιὶς Ὁ Ὸ 

Δπρίου θορνάπάοη. ὡς -- ᾳϑίνει, 
γε]. ΡΠ. 2584. 1714. Ῥοο βομννοθὶ 
ΖαρΊοίοι πόθοι οὐκ εἴασεν ὀλέσϑαι 
νοὸ" ἐποίησε μὴ γενέσϑαι, ,, 516 
μὰν 65. πίομι. ροβοβοιθη ἰαβδθη ππά 
μὰιϊ ἀαίἂν ρόϑονρι, ἀ88. 65. πίοι 
ΒΟΒΟΒΘΠΘπ. 50116. -- ὠμησταὴὺ 
κύνες 11.22.61. 6]. 2060..257. 
ΑΘϑοιι. ϑϑρι, 1049. 

6935. τινός, 251. (ΝοΡρΊθ οι 
τὰᾶη 21 1. 208 Γι, 50 5011{6 πηδη πι6ὶ- 
πθη, ὅ00}. θὲ φοβομοθοη: πε- 
πτῶτ᾽ ἔϑαπτεν, μη δ᾽ ὑπ᾽... 
μή 9 (λιν. Α μὴ δ᾽) ὑπ᾽ οἱ...» 



8η {θάθσῃ, 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

οὐχ ἥδε χρυσῆς ἀξία τιμῆς λαχεῖν; 
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᾽᾽ 

τοιάδ᾽ ἐρεμνὴ σῖγ' ἐπέρχεται φάτις. 
ἐμοὶ δὲ σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς, στάτερ, 
οὐκ ἔστιν οὐδὲν χτῆμα τιμιώτερον. 

’ Ν Ἁ ’ γ , ’ 

τι γὰρ πατρὸς ϑάλλοντος εὐχλείας τέἔχνοις 
2 - Ν ν ἄγαλμα μεῖζον, ἢ τί πρρὸς παίδων πατρί; 

’ « 7.9. - ΡῚ - ’ 

μῇ νυν ὃν 2) ος μουνον ἕν σαύτῳ φορέει, 

ὡς φὴς σύ, κοὐδὲν ἄλλο, τοῦτ᾽ ὀρϑῶς ἔχειν. 
ὅςτις γὰρ αὐτὸς ἢ φρονεῖν μόνος δοχεῖ, 
ἢ γλῶσσαν, ἣν οὐκ ἄλλος, ἢ ψυχὴν ἔχειν, 
οὗτοι διαπτυχϑέντες ὥφϑησαν χεγοί. 
ἀλλ᾽ ἄνδρα," χε τις ἢ σοφός, τὸ μανϑάνειν 
πόλλ᾽ αἰσχρὸν οὐδέν, χαὶ τὸ μὴ τείνειν ἄγαν. 

ἃ. ". μηδ᾽ εἴασεν ὁλ. μήτε ὑπὸ κχυ- 
νῶν μήτε ὑπ᾽ οἰωνῶν. ᾶ5 ἴῃ ἀδν 
ψυ ρα. μι 55 Γ}Π|0ὸ ἄϑαπτον Κῦππηϊίο 
510}. 85 20 εἰπροάνᾶπρι, μα })6.) 

6099. Νεγ}". ἀέξία λαχεῖν τιμῆς, 
νΐο Αἱ. 924 ἄξιος ϑρήνων τυχεῖν, 
ΕΙ. 862. Ο. Α. 450. 

τ00. ἐπέρχεται, τ {ΠΡ ἀ ἢ 
οι ἀὁΓ ἀπίο ἀἰθ ἴμθαΐθ 

Κοιμιηΐ. 
101. Αὐοῖ 6 Βοαρὶ ἢ. 1π ᾿6ΡΖ- 

πόθο Ὑνορίοθη 16 ά θαι {Ππνν}] 6 πὰ ἀ65 
ψαΐουβ ν0 1}, ἰηάθπὶ δι" δυβίϊ ηνε, νυ ὶθ 
6" ἢὐτ' ἀθ556η Βοβίθϑ ΜΉ] θη Κῦπηθ. 

108. νῶν. τέ γὰρ μεῖζον 
ἄγαλμα (ΚΙ δ᾿ πο 4) τέχνοις 
εὐχλείας (-- ἢ εὐκλεια) ϑάλ- 
λοντος (ἀ8ο]αι, νψῖθ ΡΙΗ]. 418) 
πατρός, ἃ15 ἀδθν Βα πὶ 6ἷ 65 
Ια οΚΙΙ Ομ ναῦθον5. (θῖν ον- 
διράνας ἄγαλμα εὖὐχλ. ΑΙ, 4θὅ 
εὐχλείας στέφανος -- [ρὲ τη δ΄ Πἢ 
ζαννάον, ἀὰ ἀϊε εὔκλεια αι! ἄθη 
ψαίθν, πἴοθι ἀυ ἀϊο Κίπάοιν βϑμι: 
Δο ηθοπ5 εὖὐχλε ᾳ πὖνε ἀὰ5 πιῦρ]}- 
οθ Μιβδονονοιπάηϊθ5. δα) 

104. ἢ τί...., πᾶμι]. ἢ ϑάλλειν 
αὐτούς. 

τοῦ Γ᾿ [ὰ ἕν ἦἾ ϑος (θεπκν εἶβο, 
δἰπηοϑαν) ἐν σ. φόρ ει Ἰἰοριὶ (ον 
ΒοΡΡΗΪ ἀθ5. [ϑϑίθη αἰαιθθηβ ἀπ [[η- 
ἐὐὔρ!ομκοῖι, 80 ἀδ588 5 ὀρϑῶς 

ΒΟΡΒΟΚΙ65. ἹΥ, 

ἔχειν (455 πᾶπ]ϊον τοδὶ 
561, νβϑῖ. 087) δροχϑρθίιβοῖ δη- 
50 ΠΠ16 551. 

101 ἴ. Πᾶπιοη τ] ἀουῦ βοῖπο Μ4}- 
ππηροη ἀἄπλοῖ Ααἰάμσαπρ Δ] ηγοὶ- 
Π6 1" ΒΘ ΚϑρΡὕοιθ, τνθ ΘΙ" 5161}. ΠΪΘΡ 
θοΡαΐν ἀὰ ἀθη ἴῃ Αἰμ θη ἃ]5 ὅ6Πὰ}- 
θα. βοθΡαπομ θη ῬΙΠΘοβ 5 221 ἢ 
ὅςτις τοι δοκέει τὸν πλησίον (ὁὅ- 
μεναι οὐδέν, “4λλ αὐτὸς μοῦνος 
ποικίλα, ϑήνε᾽ ἔχειν, Κεῖνός γ᾽ 
ἄφρων ἐστί, νόου βεβλαμμμένος 
ἐσθλοῦ. 

109. οὗτοι, νν6ῖ}] ὅςτις ρ]αυνα- 
ἔνθὴ ΒΟΡΡ πᾶϊ, νρὶ]. 1166. -- 
διαπτυχϑέντες., πιθίδρ!ο 50} 
γνοη ἄθπι, ννὰβ ἀἄδ5 5Κο]ίοη νυν πβομι: 
Εἴϑ' ἐξῆν ὁποῖός τις ἦν ἕκαστος 

εὐὔδα στῆ! 9ος διελόντ᾽, ἔπειτα τὸν 
νοῦν Ἐςιδόντα, χλήσαντὰ πάλιν 
ἄνδρα φίλον νομίζειν ἀδόλῳ φρενί. 

110. δοίοπ: Γηράσχκω αἰεὶ πολλὰ 
διϑασκόμενος. -- εἰ ομηι οογυμγιοΐ,, 
νῖο 0. ἢ. 198. Ὁ. Ο. 1449. -- 
νον. οὐδὲν αἰσχρὸν τὸ μανϑάνειν 
ἄνδρα πολλά, απά νρῖῇ. πὶ ἀθΓ 
δι ΘΠ απρ ἀ65 Αὐὶ. χὰ 88. Αἱ. 1166. 
Τγαοῖ. 65. 

111. τὸ μὴ τείνειν ἄγαν, 
ἴῃ 4]|1|6ὴ Πίηροη αἰ οἰ ἐ Ζ 51 ἃ πὶ ΠῚ 
2ὰ βρᾶπηθπ, ἔροιο. ἃηΡΘΒ0}108- 
56η, 815 ο" χαλόν νον ῃοροίηρο. ὙΥ1Θ 

Ἷ 

τ ηρὅ 
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ἃ - ς ’ ὁρᾷς παρὰ δείϑροισι χειμάρροις ὅσα ; 
“- τ. ’ 

δένδρων ὑπείχει, κλῶνας ὡς ἐχσῴζεται" 
Ν γ }] , 2 2 ’ ΒΡ] 2 ,ὔ 

τὰ δ᾽ ἀντιτείνοντ᾽ αὐτόπρεμν ἀπόλλυται. 
τι αὕτως δὲ ναὸς ὅςτις ἐγχρατῆ πόδα 

, ς , ’ ς , ’ 

τείνας ὑπείχει μηδέν, ὑπτίοις κάτω 
’, Ν Ν ’ ᾿ στρέψας τὸ λοιπὸν σέλμασιν ναυτιλλεται. 

γ }] δος -: Ν ’ , 

ἀλλ᾽ εἶχε ϑυμῷ χαὶ μετάστασιν δίδου. 
’ Ν 7] Ρ] ᾿] γ -- δ 

γνώμη γὰρ εἰ, τις κατ ἐμοῦ νεωτέρου 
120 πρόςεστι, φήμ᾽ ἔγωγε πρεσβεύειν στολὺ 

ὕναι τὸν ἄνδοα πάντ᾽. ἐπιστήμης πλέων" 
Ω 

νῸ 56 ]|0 85: [δἰνὸιὶ ἀϊὸ Μοίαρον χὰ 
ἄθη Γο]ρθη θη, νυ θάθυαηὶ ἃϊπ5 ΖΡ - 
61} ρόρθη ἄθη γ [6 1" ἴα! αἰ οῖον 
Μαϊπαηρ σον ἅμ] θη ΒΙΠἀΘΡη. 

τι. ΟΡδθὴη 479 ἢ μαι Καθοη ἀϊ6- 
56]086η ἀφάαηκοη ἴῃ ἅμπη! οι θαι ΒΙΠ46 
ΔΌΒΘΟΒΡΡΟΟΙ ΠΝ, ὑνο ἂπ 510}} ἀϊο Ζα - 
πῦρ ΟΡ Ρη τη π55ίθη. θαι )}16}}- 
ἴθ" ΒΟ νγ 16. ννῸ}} αἀἴ6. ἀβορίβο!ο 
Ἐλ06] κάλαμοι καὶ δρῦς (βυν»1ο5 96) 
ψΟΡ: 1" Ἰορὲ ἄθν Πδιμοη ἴῃ. ἀπ 
Μυπὰ ννἂβ οἴπθν ἠπηροη ΑἸΠΘΠΘΙ" 
56 1η01 Ζοῖν ἃ5 ἄθηι ΟΠ] απ! ΡἸ ΘΓ 
δου ἢ, δοίη χηιι58.6. 

116. νῶν)». ὅςτις πόδα ναὸς τεί- 
νας ἐγκρατῆ -- ἀὰ5 ϑοροὶτδα 
βονα]υῖρ ἀαϑρᾶπποπᾶ- ὑπεις 
χει μηδέν. ὉΪϊ6 πόδες (ποδεῶνες, 
ρθ465) αι, ννϑ οι Δ. τπίθ Γη 
Εηάο ἀθ5 ϑδθρ Οἱ 5 θΘΓΟΒΕΡῈ ο] ΘΙ ΟΠ 581 
ἀϊο Εὔ556, ἀῆ  5Έ ἜΝ βθ κα] νάϊ, 
ΝΠ Δοίοη. Ῥαλον ΔΘ ΡΟ .50}} χα- 
λάσαι οἀοι ἐπιδοῦναι τπηὰ σπιροςά- 
γειν πόδα. Ἐπιν. Ον. Τ06 καὶ ναῦς 
γα ἐνταϑεῖσα πρὸς βίαν. ποϑδὲ 
Ἴβαψεν, ἔστη δ᾽ αὖὐϑις, ἢν χαλᾷ 
σόδα. 

110. χάτω στρέψας, υπ- 
ΟΡ ΓΘ ἃ, πάθη αΡΘΡΡρΊ 1 σέλ- 
ματὰ “κι ἀθηκθη 5|. [ΡΟ π 56} νυ ρὰ 
δία! ἀᾶὰ δοἢ! 1 ΟΓ' Ζὶ ἀανυαμπάθ 
βοϑαρι: ἀ6Γ 5656} ΚάμΓ.ΙΡ 1 ἢ 
(911) δι! πα ὀρϑὰ σέλμιατα, νι} 
ὕπτια. Κρ]. 810... Αἱ. 100. 

118. εἶχε ϑυμῷ καὶ μετά- 
στασιν δίδου, φὸ!εα ἄσδιπι 

Δονῆθ, ἄδι" ἂπ ἀἴοῖι πολ η μι" απ 
ἀϊοι ννῖθ ἀον ϑδίσοιι ἀϊὸ Βάιαμο ἴον !- 
Ζαροίβδθη ἄγος, αἰ 5 ἀθα ΝΥ 68 6 
πὰ ρονάϊγο ἴδ οΥλνοῖὶ- 
ἴθ θη, 80 ἀδ85 αι ννὶο ἀἴο ζννοῖθο 
ἄθι ϑδίροπιο ἱππὶ Ρ] αὶ πιο δι τιπὰ 
αἴθ] ΖΡ ΠΟ ΚΙΘΙΙΒΙ. (θὸιι ΗἨοιμο.1- 
5όπ6η. εἴχει»ν ϑυμῷ, ὕβρει πα !0186 
νυ ὔῦσα ὁ ΠΟ δον ἀὰ5 ἀοροη!61} 
465 ἰδοῦ θα οϊνθὴ οάβάνε ον 56- 
58 δ. Μη [νὰν ἀθ58}}8}} οηϊννοάθν. 
ὑπο εἶχε ΤΠ ΓΟΡΡαΠρΙΡ., ννὸ ἄθπη 

χαί βόσθὰ ἄθη (ἀἀθρυαιοὶ ἀον Τνὰ- 
ΘΊΚΟΙ ΠΟΙ 6 516}}} ννἄλο, οἄθν οἷπ 
ἘΠΡ 556 π4 65. Αϑυπάθιοη. ὀηϊδιᾷπαάθ 
(ἡῦ»,ὸχκ οἰταηι ἐν ἔ 6 7"}721 ὃ 5 5 10 7) 6 Ὧλ 
ἤαο), ννὰβ χὰ Πάμιοη5. Βοϑοιιοιάθη- 
πϑῖῦ δἰ μ} συμ θη Ὑν}}; οὔθ" 6} 
Ἰηὰ Π Ἢ} ἃ 5. ΟΡ ΏΡΘΡη ἢ 450}}}}. 
ϑυμοῦ δυΐ (οὔθι: ΘΟΠ) ΤΟ; ϑυμ ὦ ν, 
ΒΘ Ια Ζονπ, σι Ὁ. Β. 898, 
ν᾿ ἀθυ δοβθῃ Ηἁπιοηϑ Τοη.), ἴθ 
Ποιη. εἴχειν χάρμης, Ποροᾷ. Τ, 160 
ἡμεῖς τι ὑπείξομεν τοῦ λόγου α. ἃ.) 

119. καὶ ἐπ ἐμοῦ, ἃἂπ ον πὶ 1, 
νὶο αἰ, ἀθηὶ Αοίϊονα, ᾿οβομοϊάθη 
ΡΟΒΡΙΌΘΙΘΗ, ἷζχι 0. ἢ. Ἴ110. 

120 ἢ᾿ Αααοὰ ἴον μὰ Π 510 Πδιηοη 
ἃη ἄθη ΠΟΙ ἰβοθθα. ΑρΡΡΠΟΪν θρρ. 
299 Οὗτος μὲν πανάριστος, ὃς αὖ- 
τὸς πάντα γοήσῃ, “Φρασσάμενος 
τά τ᾽ ἔπειτα καὶ ἐς τέλος ἦσιν 
ἀμείνω " γ: σϑλὸς δ᾽ αὖ χαὶ κεῖνος, 
ὃς εὖ εἰπόντι πίϑηται. 

121. πάντ᾽ ἐπ. πλέων, πάντα 
ἐπιστάμενον, παντεπιστήμονα. νΒ]. 
ΤΡᾶοΙ 998. 
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εἰ δ᾽ οὖν, φιλεὶ γὰρ τοῦτο μὴ ταύτῃ ῥέπειν, 
χαὶ τῶν λεγόντων εὖ χαλὸν τὸ ̓ μανϑάνειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄναξ, σέ τ᾽ εἰχὸς, εἴ τι καίριον λέγει, 
μαϑεῖν, σέ τ᾽ αὖ τοῦδ᾽" εὖ γὰρ εἴρηται διπλῇ. 

ΚΡΈΩΝ. 

οἱ τηλιχοίδε χαὶ διδαξόμεσϑα δὴ 
φρονεῖν ὑπ ἀνδρὸς τηλιχοῦδε τὴν φύσιν; 

ΑἸΜΩΝ. 

μηδὲν τὸ μὴ δίχαιον" εἰ δ᾽ ἐγὼ γέος, 
οὐ τὸν χρόνον χρὴ μᾶλλον ἢ τἄργα σχοπεῖν. 

ΚΡΈΩΝ. 

ἔργον γάρ ἐστι τοὺς ἀχοσμοῦντας σέβειν; 
ΑἸΜΩΝ.. 

οὐδ᾽ ἂν χελεύσαιμ᾽ εὐσεβεῖν εἰς τοὺς καχούς. 

ΚΡΕΩΝ. 

οὐχ ἥδε γὰρ τοιᾷδ᾽ ἐπείληπται νόσῳ; 

-ΑἸΜΩΝ. 

οὔ φησι Θήβης τῆςδ᾽ ὁμόπτολις λεώς. 

ΚΡΈΩΝ. 

ἐμ γι γὰρ ἡμῖν ἁμὲ χρὴ τάσσειν ἐρεῖ; 

122. εἰ δ᾽ οὖν, πᾶιη]. ἄλλῃ δέ. ἀὰ5 ὕππροκοιθῖα ἀ6Ρ ΕᾺΠ δίῃ 
σεῖ, νΥ5. ΘΌΡ ΘΙ 80150}} γ ΡΒοίννν [6- 5011. 
βοὴ νιρά, 
δὲ μή, Ἐαὰν. ΗΙρρ. 501 εἴ τοι δο- 

ἐν οὔ σ᾽ ἁμαρτά- 
Ψειν" Ει 9 οὖν, πιϑοῦ μοι᾿ δευ- 
τέρα γὰρ ἡ χάρις. 

. 129. ον". χαλὸν καὶ τὸ μανϑ. 
τῶν εὖ λεγόντων, νΕ]. σὰ 110 πᾶ 
ἀηϊς ἀθ ἀράδηκθοη 1031. 

12ῦ. διπλῇ Πογμπιᾶππ πδ0}} ἀον 
ΡῸΡ (65 [ν8ν. Α 5ιαι διπλᾶ, 
Ὁ ΙΟΠ 65. 50}. νου ποι ἀϊσοη [16556. 

28: ὉΜΙ  χ λο, ΜΝ ΊΡ τὸ νι γν 
50 Δ] βΒονοράθη 5ὶπά. ([ὴὶ 
Τὺ. ἃ ἰδὲ ἡ ὁ ὕθον οὗ βοβομνῖο- 
Ρνοῃ, ἀ. "- ἥ, ψ ΘΠ] ἢν νοΡΖαΖί θη.) 

καὶ διδι, 5011 σὰν τη 8 
ΕΝ ΉῚ Ιᾶβϑϑδθη, νναπροπά Φ0ΟΝ 

ννῖθ ἴῃ Ῥυοβϑᾶ εἰ ΟΥΣΣ ΣΝ Ὑδς ὑπ᾽ Γι }. Α 5ἴαι 465 βομννᾶ- 
ΘΠ νη πρός. 

128. μηδὲν διδάσχου ὃ μὴ δί- 
χαιόν ἐστί σοι διδάσκειν 8680]. 
γ8]. χυ 900. 

129 τάρ γα, ἄϊδ ὅδ0]ι6 5610 8, 
ἀϊο ἴοι νϑυίθοιί : ΚΡυθόπ ρου ἔρ- 
γον Ὀἱτ[ο Δα ἀπὰ ἔαρι, ὁ 4ἃ5 
οἷἶπθ δ Οἢ) 6 (οἷπθ Τια) 561, ἀϊ6 
{5 ο  ϑαπηθη Ζὶ ΘΠΡΘΗ. 

191. ΝΙομς οἰπιμα] ἄάζι Δ Ὁ}- 
ἄθνρη νυῦγαθ ἴοἢ, ροϑομννοῖρο 4855 
10 56 ]|050 ἀοΡρρ]οιοιθη {ππ6. 

1892. ἡ δὲ, δηΐβοι, ἃ ἰ 6 56 Δ 
501, 4ἴ6 ἀ16}ν 582 ΘΠ ΡΟ, τος 
τοιᾷδε νόσῳ, κακὴ εἶναι. 
θυ υμοπς:. λεώς, ὙΡΙΠΟΣ 

1 

125 

190 
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ΑἸΜΩΝ. 

188 ὁρᾷς τόδ᾽ ὡς εἴρηχας ὡς ἄγαν νέος; 

ΚΡΈΩΝ β 
ἄλλῳ γὰρ ἢ ̓ μοὶ χρή μὲ τῆςδ ᾿ ἄρχειν χϑονός; 

ΑἸΜΩΝ. 

πόλις γὰρ οὐχ ἔσϑ᾽ ἥτις ἀνδρός ἐσϑ᾽ ἑνός. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὐ τοῦ χρατοῦντος ἡ πόλις γομίζεται; 

ἘΣ ΑΙΜῸΩΝ. 

χαλῶς ἐρήμης γ ἂν σὺ γῆς ἄρχοις μόνος. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

τ0 ὅδ᾽, ὡς ἔοικε, τῇ γυναικὶ συμμαχεῖ. 
ΑἸΙΜΩΝ. 

εἴχτερ γυνὴ σύ" σοῦ γὰρ οὖν πιροχήδομαι. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὦ παγκχάκιστε, διὰ δίχης ἰὼν πατρί; 
ΑἸΜΩΝ. 

οὐ γὰρ δίχαιά σ᾽ ἐξαμαρτάνονθ᾽ ὁρῶ. 

; ΚΡΕΩΝ. 

ἁμαρτάνω γὰρ τὰς ἐμὰς ἀρχὰς σέβων; 

ΑἸΙΜΩΝ. 

45 οὐ γὰρ σέβεις, τιμάς γε τὰς ϑεῶν πατῶν. 

85. ΘΙ οΒι ἃ ἰδ. 56. 

ἀν ἀὰ5 'η ἀν Αγ θη 685 882 

ἡαηδὸη Βυγδοι θη βΌΒρΓΟο- 

Ὅμοπ παϑ8᾽, ψοππ ἀκ τθΐη τηλις- 

χοῦδε τὴν φύσιν 50 νοΡάΡο δι, 415 

5011 ἀΐϊν ἀἴὸ διαάϊι (ἀθβϑθῖζθ νοἱ- 
50 ΒΡ θθη, ἄἀὰ ἀπ πὰ} ἀΐὸ ΠΥ τ 11τὸ 
ϑιΐαιο πῖον ἀπ ρο νι Ἰάβ5θὴ ἀν δι, 

130. Εν οἴη θη ἂη ἀθ "ἢ ἢ ἅ πι- 

116 819 ὔῦν τ 8011 ἰ6 ἢ 

ἄμον ἀϊο55 ᾶηὰα ΘΟ ΡΡ 5 ΟΠ 6 ἢ 

ΑΙ. 1361 τῷ γάρ με μᾶλλον εἰχὸς 
ἢ ̓ μαυτῷ πονεῖν; (16 1μο8ᾶνν χρή 
γε, ννοίοιιο ἀἴθ Δηπαθπιθ νοι αϑϑῖ 
αὶ, ϑὅόορῖ. Βα) ὲ χρή, ν»ῖδ ὅ ιον δεῖ, 
τ ἄθι θαῖῖν νορθαπάθη, ἰδ νὴ 

ὭοΡΡοο ΟΡ 1.) 
131. , ον 155 τπϑϑὺ ἀὰ ἁυοῖ [ν 

Ἀπᾶγο βοῦροη, ἀὰ νοὴ Κοίποι' ὅ6- 

πιοὶπάς ἀϊο Βδάς βοῖα Κάπηη, ὸ 461" 

ΗΘ ΥΓΘΟΠ ΘΙ πὰ ἀπ 510}. ἀθηκι," 

198. ΡΠ]. 9860. 
139. ΑΘμη]Π1 6 [ρΡοπΐὸ ννῖθ 710 

Μιι ἄθι ἀδάδηκοι νρ]. 0. ἢ. ὅ4. 

141. Νοι ἴθι" ἃη ννὶρά ἀν ΥΥ οὐἹ- 

Ὑν 60 6561 ΠΟΙ ρον, ἡ 6 5588} 461" ΕἶπῸ 

465 Απάρνη νον ἁυρ οἰ Ὁ ἀπά 516 

Ζὰ νονβόμπθη οἄοι ἄθη ἀθρποι ΒΒ αν 
ἀδμῖῦ σὰ νυ ἱἀου]οσοη βαο, νρ]. Ζὰ 

0. Ἀ. 885. 5844 ἢ, ΑΙ. 1125 ἵ. 

142. διὰ δ. ἰών, νεῖ. Ο. Β. 118. 
148. οὐ δίχ. ἐξαμαρτάνειν, 

ἰοῦ ρον 5 ΓΘ 16 πα, ὑπρ6- 

ρϑομίο Επ βομοϊ πη σοα [556 η, πδ6}} 
ἁμαρτεῖν ἁμαρτίαν, νϑ!. Αἰ. 1090 
τοιαῦϑ' ἁμαρτάνουσιν ἔπη. 
145...) 85 ̓οῖϑϑυ ἴοι! ἀϊο ἀογθολ- 

8816 ἀον ΠοΡΡϑοπα σέβειν, γΘηΠ 
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ΚΡΕΩΝ. τ 

ὦ μιαρὸν ἦϑος καὶ γυναιχὸς ὕστερον. 
ΑΙΜΩΝ 

οὐ χἂν ἕλοις ἥσσω γε τῶν αἰσχρῶν ἐμέ. 
ΚΡΕΩΝ. 

ὃ γοῦν λόγος σοι πᾶς ὑπὲρ χείνης ὅδδε. 
ΑἸΜΩΝ. 

χαὶ σοῦ γε χἀμοῦ, καὶ ϑεῶν τῶν νερτέρων. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ταύτην ποτ᾿ οὐχ ἔσϑ᾽ ὡς ἔτι ζῶσαν γαμεῖς: 

ΑἸΜΩΝ. 

ἢ δ᾽ οὖν ϑανεῖται, καὶ ϑανοῦσ᾽ ὀλεῖ τινά. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἢ χὰἀπαπιειλῶν ὧδ᾽ ἐγτεξέρχει ϑρασύς; 
ΑἸΜΩΝ. 

φίς δ᾽ ἔστ᾽ ἀπειλὴ στιρὸς κενὰς γνώμας λέγειν; 
ΚΡΕΩΝ. 

’ οὥ 2 , 

χλαίων φρενώσεις, ὧν φρενῶν αὐτὸς χενός. ᾿ 

ἀσμ ἀσέβεια δόροη ἀΐθ ἀδιιον νο- 
μαπάθη 15." 

“40. ὕστερον, 
τῦθ. 

47. ,, ἴμη : η. ἸΘ ἀ} 6} 
80} οἰπθὴ Ὗν οῖθα ππίρθυπᾶπ, 80 
θη 10} νυ ρβίθη5 ΠΟ Ὁ ΔΈΟΙ ΘΙΠΘΙ 
50] ομίθη ὅλ 0Π 6 ΟΡ θ θη, ὑν πη ἰ0]} 
χὰ ἴἤγοη (ἀαηδίθπ τ ]0] νουνν 6 π46.᾽ 
Ὁ16 ῬΡαΡΕΚΟῚ γε ἰδ, νῖθ οἱ περ, 
ΜῈ: ἄθιι θηβθῃ Υ ὁυιονθοπιρίοχο ἄθι 
ΒορΡ τῶν α ἰσχο ὦν, ννοζὰ 516 
ΒΘΒΟΝῚ, νΟΡΔΗΡΘΒΙΘΗΙ, ν6]. ΕἸ. 1109 
χαὶ μὴν ὁρᾷς γε παῦρα τῶν ἐμῶν 
χαχῶν. (μᾶὰν. Α οὐκ ἂν ἕλοις, Ῥαν. 
Α οὐχ ἄν γ᾽ ἕλοις, Ἰδπθ5, ἀὰ ἄν 
πἰομὶ νου] ηρονι δοίη Καμη, [δ 50} ; 
ἀ16565 (ΟΡΡΘΟΙα ο'πθ5 ΜριΡΊ ΚΟΥ. 
Αὐοὶ ὧν -- ἦ ὥν, 4ἃ8. Θρί56}}6 ἢ 
χεν, ἴθ ἀρα τ ἢ ἄρα, ἰδ σι Ρ6- 
ἀθηκιοι, ΟΝ. Ζυ .Α1,...1839.. ὄΪοἢ 
ἢ6)6 ἀδάβμα! μίσι δον 88} οὔ τἂν 
τ Ῥονβοῦ, ϑοηάογη χἷΐ δάου]οΐη 
οὐ κἂν ἕλοις Ξοβομνί 6 η.) 

149. ἘΠῚ 516 ΔΙ] ρα ϊηρθ, ΖῸΡΊΘΙο] 

ἧσσον ». 680. 

ΔΡΘΙ [ἂν ἀἴοῖι, ἀλη} ἀπ ἀ16] ποῖ 
δ ἨΪΡ υπα ἄδη πηΐοΡΙΡ Ιβοῆθη 6δι- 
ΤΟΥ γνοβ Παρ 51 

50. Κυθοη βοϊιποι θὲ θά β ἢ νυν οἷ !- 
τὸ 5 γϑυῃπᾶηάθ]η ἀπ ἢ 56 1η6 ᾿Θ5Ε{π}π|- 
ἴοϑι6 ὙΥ Π]Θηβιμοίπαῃρ ἃ}. --- ταύ- 
την, ῖο 152 ἥδε. νὸν». ἔτι γα- 
μεῖς ποτε, νϑ}]. θ54. 

ΠΌ]ς Βίτιον ννιθάθνῃοῖ Η. δὲ, 
βἰαϊν αὔξη. ποτε δ, ΑἹ. 1138. 
ΠΠ. 1, 289 ἅ τιν᾽ οὐ πείσεσϑαι ὀΐω. 
ΠΝ ΒΟ Πα! πο νογδυβάδαϊαηρ, 416 
ον Ζυβομαθον νΘΙΡ ΒΟ Θἄθη Δ] θ ρθη. 
Κοπηΐθ, 861 65 ἃ Κυθοης [Πηἰ6γ- 
βδηρ ἴῃ ΕΌΪΡ 6. 561η65 νυ κοῃγίθη Β6- 
[6 }}15, ννονοῦν 718 Ηδπμηοη5 οηΖθ ἢδάθ 
νυᾶγην πη νυν ομθη ΤΙ Ροϑαβ μα] ἃ 
Κὰρ δηι}}}, 8561] 65 δυΐ Ηβδιημοηβ 
οἴβρπθη Τοῦ, διῇ ἄδθη δου 104 "ε- 
5. Ππ 6} Πἰηνν οἰϑί. 
2. Κυϑοὴ ἴαβδι αἴθ ον ἃΪ5 

Πνοϊαηρ βόροη βοίη θοη:,, Τυι 5. 
ἄϊι πὰρ οὔθποῖη ἀγομοπα, ἴγθο ᾿ν 16 
ἀὰ "15, βόρϑη ποῖ πο η "ἢ 

159. ΟὙΥ̓ΤΟ Καηη νοι ΠΡΟ ηρ ἀ16 

Ἄ0 

! 
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ΑἸΜΩΝ. ᾿ 
τοῦ εἰ μὴ πατὴρ ἦσϑ', εἶπον ἄν σ᾽ οὐχ εὖ φρονεῖν. ; 

, ΚΡΕΩΝ. 

γυναιχὸς ὧν δούλευμα » μὴ κὠτιλλέ με. 
ΑἸΜΩΝ. 

βούλει λέγειν τι, καὶ λέγων μηδὲν κλύειν; 
ΚΡΈΩΝ 

ΕΝ 

ἄληϑες; ἀλλ οὐ, τόνδ᾽ ᾽Ολυμπον, ἴσϑ᾽ ὅτι, 

χαίρων ἐπὶ ψόγοισι δεννάσεις: ἐμέ. 
2 -" 

τῷ ἄγετε τὸ μῖσος, ὡς κατ᾽ ὄμματ᾽ αὐτίχα 

παρόντι ϑνήσχῃ πλησία τῷ νυμφίῳ. 
ΑἸΜΩΝ. 

οὐ δῆτ᾽ ἔιιοιγε, τοῦτο μὴ δόξης ποτέ 7 ἑμοιγξ; μῆ ὙΠ ᾽ 
2. εἰ. Εἰ. 3 - , ’ } }] Ν 

οὐϑ᾽ ἥδ᾽ ὀλεῖται πλησία, σύ τ οὐδαμὰ 

Πράδ δοίη, νόπη πᾶπ β'θβθη ἰπὸ- 
τίμα Εἰ βο  !] δο Ρροάοι 7", ν τ 1αὶὶ 
ἀθίποα θοῦ 55. σόρθη Δηΐϊ. "0- 
Κἄπιρ![6, πάθην ἴθ ἀάνᾶιΓ ἁιιΒΡ 6 16, 
ἀἴοῖ νον ἄθη βομ! πη θη ΕΌ]ρΘη ἀοὶ- 
Π6Ρ ΜάβθΡο οΙ Ζὶὶ νΓΠΘη. 

πῦθ.. ,,0)κ., οἷπ οοπάον ὙΥ ΕἾ 61- 
Κπρομῖ, νϑυβομοπθ πὰΐο ἢ πὴ ΘΟμμοὶ- 
ΘμοΙροάθη "ἢ, πάθη Κυθοῦ ἄδη {δ 
ηροΙμαπθη. ΟΠ Πρ" ΠΟ] 150} 415 
χωτιλία Ἰνζοϊοιποι, νυ το 56 μοὶ ΝΥ οἱ- 
ΟΡ ΠΡΟ Ρ ΟΝ 56]. ϑο!ιοη χωτίλ- 
λειν τινα, ννὶο 'ΓΠποορη, 8085. εὖ χώ- 
τιλλε τὸν ἐχϑρόν, ἀπτ ον ΡΙ αὐ 
γον ον ἄοκοαπ. (ΗΠῸΡ βοοῖης 
ἀϊὸ νοπάϊπης 50. Δ 16, (55 
τπιᾶπ ἴραροθη πηὔσῃ!θ, ὁ}) 500}... π80}} 
189 χάτιλλε βοβομνίοθοη πᾶϊ, χα- 
ταμυχτήριζε, νΡῖ.. ΗΠ βγοῖν. 5. ν. 

“κατιλλαίνειν ἃ. κατιλλαντήρ.) 

πὉῦ1. Ἡ. οὐἴπηοῦῦ ἃη ἀϊο (ἀποπιο: 
γον βὰρὶ νγὰβ ΟΜ}, ἢλι55. 800] 
ῃδλροη νγὰϑ δ" πίοι! ψν}}}, χὰ ΑἹ. 
1055. Ρίαιι!. Ῥβοιά. 1119. (οι {τ|- 
γηθίΐτατι οἱ ἀΐοο5, αὐατ65. -- 
λέγειν τι ννὔνἀο. "]055 λέγειν 56 ἴῃ, 
βἰάᾶπάθ πἴοι! μη δὲν χλύειν δορθι- 
ἅμον, νρῖ. ζι 81. 

108. γεν}. οὐ χαίρω ν (κλαίων) 

δὲνν. ἐμέ, ἴσϑ' ὅτι. Ὅ6)»ον τ ό ν ὃ 
Ὄλ. τὰ 0. Ἀ. 660. ΕἸ. 1060. 

159. ἐπὶ ψόγοισι, αἰ νον- 
νὔντοπ, ψέγων, νυῖο καταστένει» 
τινα ἐπὶ δάκρυσι καὶ γόοις, ΕΒ]. 109 
ἐπὶ κωχυτῷ ἠχὼ προφωνεῖν, κλέ- 
πτειν ἐφ᾽ ἁρπαγῇ α. ἃ. (ΜΙ χαί- 
ρων» Καππ ἐπὶ ψν. πίοι! νουθυπάθῃ 
ννοράομ, νν6 1} οὐ χ- ἴῃ ἄθιη ὅ΄'πηθ 
αἰσιῦ ἀπ ροϑίγαΓ ἀΡβο]αῦ δἴθμ: 
ονοποΐη σὰ Τᾶ4 61 Κἂπη 65 
Ποῖϑϑοα, οὔϑοποι ππμῃλ 1061} 41 ἄσοο 

Κοῖη Τά 6] νου]ασίοῖ. ΠόουΡοο υπὰ 
Επιροῦ 5 ἔτι, Μν6]ο 5. ραν Ζὶὶ 
Κυθοπβ Παϑιίροαι ΑΡΡΡΘΟ θη. ἀο5 
ὙΥ οὐ ἔνν ΘΟ 5615 ράβδθη νν ρα 6.) 

100. τὸ μῖσοις, 5 6οίι5, υὖ- 
ἀτιη., ἀἰὸ Δαιροπο; Ζὰ ἄθη Β6- 
Θ᾽ οί τορη. βροβρθοοιθη. 10 [μοἱάθη- 
50 ΠΟΙ Κοῖς Καθοηβ. πᾶ! ἀϊθ Ααδ- 
ἀνἄοκο χατ΄ ὄμματα πλησία παρ- 
όντι τῷ νυμφίῳ αὐτίκα. 

102. ἔμοιγε τι νορᾶπ, 415. 0} 
65 Βοϊάοῃ παηιορροονυάποίθη αἰ οἄθΡὴ 
ΒΟΠπιοἰ μθᾶ) 561π 5011{6, ᾿π4685 νυῖὶρᾷ 
ἀϊὸ Βράθ ἀπάρας βοθι!ἀοι, νυ ΕἸ. 
995 [( τοιοῦτον ϑράσος «Αὐτή ϑ' 
δτιλίζει κἄμ᾽ ὑπηρετεῖν καλεῖς. ΝΕ]. 
“ὰ 199, Ε]. 91. 

1603. οὔτε---σύ τ᾽ οὐ, νιῖο Εἰ. 
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τοὐμὸν προςόψει χρᾶτ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖς ὁρῶν, 
ὡς τοῖς ϑέλουσι τῶν φίλων μαίνει ξυνών. 

ΧΟΡΟΣ: ᾿ 
ἁνήρ, ἄναξ, βέβηκεν ἐξ ὀργῆς ταχύς" 
γοῦς δ᾽ ἐστὲ τηλικοῦτος ἀλγήσας βαρύς. 

ἔ ΚΡΕΩ͂Ν. 
δράτω φρονείτω μεῖζον 1 ἢ κατ᾿ ἄνδρ᾽ ἰών" 
τὰ δ᾽ οὖν χόρα τάδ᾽ οὐκ ἀπαλλάξει μόρου... 

ΐ ΧΟΡΟΣ. 

᾿ἄμφω γὰρ αὐτὰ καὶ χαταχτεῖναι νοεῖς; 
ΚΡΕΩΝ. 

οὐ τήν γε μὴ ϑιγοῦσαν. εὖ γὰρ οὖν λέγεις. 
ΧΟΡΟΣ. 

μόρῳ δὲ ποίῳ χαΐί σφε βουλεύει χτανεῖν; 
ΚΡΈΩΝ. 

υ Ρ ΟΝ ΣΟΥ - , 
ἄγων ἔρημος ἕνϑ' ἂν ἢ βροτῶν στιβος, 

χρύψω σπετρώδει ζῶσαν ἐν κατώρυχι, 

ΗΙρν. 302 οὔτε λόγοις τέγγεϑ' ἥδε. 
νῦν τ΄ οὐ πείϑεται. Τιναο. 1, ὅ. 120. 

1064. ἐν ὁφϑ. Ἄρης γλὰι 
ὁρῶν, ν»ἱοάθιυ" Ἢ 6 Ἠδαϊιιπρ ννὶθ 
100 ἢ 

105. [πάδιηι ἢ. γάβοὶι [Ὁ Έ6111, τπὸ- 
εἰνῖρῦ Ρ ἀϊθ655 ἀδάπροι, νν 61} ΚΡθοη 
βϑίηθη νυ ΟΠ] πο πη θη Εροαηάθη ρ6- 
Βοπῦθον ᾿οθ06. όπη οὗ ϑέλοντες 
βἰηὰ χε θη6 υοἱππέ ἰδὲ, 
πΟΟΙ 56 ΕἸ ΠΒο ἃν ἀπρ 465. (6- 
ἀαηκθηβ νοι 141. 749. (15 θΡο πη; 
δ ἀᾳ55 ἀπ ρσοροῦ ἀἴὸ ΕΡθαηα6 
νυυμποϑι, νυ Ιομ 6. ΡΘΡοῖῦ “σσηά, ἀθίπο 
γα αἴθ. ρο θη σὰ ἰα55θη" τοῖς 
ϑέλ. συνεῖναί σοι, ἀανῦ πιὰπ αΪ6 
Ἄγ γοῦίο 5 νυν οΙ [ἀ556η.. Ζιμδὶ 
ἄδπη ἕνα 5[αι ὡς σὰ οΡνναρίθη ννἄγρο, 

νυ 810. 1081.) 
106. ΑΘ] ΟΙο, 

Ἐν ἸΟΚΤ Πρ; σραπποπᾶρ ΕΡποριη-, 
δοὴ 1258. 0. Ἐν 018. 1019. ΤΥ. 
8135. - ἐξ ὀργῆς “τὰαχύξς, τὰ 
ΒοΟΙρΡο 56 1]π05 ΖΟΓΠ5 5160}} " 6- 
ΘΙ! πἀ. 

101. βάρος ἔχων, βαρυξ». 

. ἀδίοῃ ννῖθ Αἱ. 

ΟΡ]. ΑἹ. 

αὐ ἀϊθ [ἜΡΠΘΡΟ. 

ΟΝ ΘΟ 5 δοΓἀνομβίθη 185- 
56πά, νρὶ]. 1251. 56. 

108. δῷ ἅτω (μεῖζον ἢ κατ᾽ ἄν- 
ὅρα Αἱ. 101), φρονείτω, Αϑγαπ- 

00, -ε πιὰ ἢ 6 ΟΡ 
5 ΘΡΨΨ1Π), νῖρ οἵ νοεῖν χαὶ 
δρᾶν, λέγειν καὶ δρᾶν α. ἀ 6]. γϑ!- 
Βθυπάθη ννοράθη, ζιὶ 42. Μὶὶ ἰών 

904. 
110. οβοιθιάπο ΕἾ ἂρ 465 (ΠΟ 5, 

νν6 ὅ14, ἀθν' 510}}) ἀ0611 π]ο. 46π- 
Κρη Καπη, ἄδϑ5 Κροοὴ "θά Μὰᾶά- 
ὁμθη δ᾽ 1 (7120) ἰάθη τνο] 16. 

111. ΑἸΤογ ἀϊηρ5 Πα [6 Κσθοη 577 Γ. 
ἴθ ἄον Πϊιζο Βοίάοθη ἄρῃ Τοά Μ"ὸ- 
5}, Ὑν 6 551}4}} ἀκ} πθομπἃ]5 
γοῦ Βοιάρη ἀϊ6ὸ ἢδάθ βϑίῃ χῃιιϑϑίθ. 
ἡ χα ῦν ΘΒ ΤΟΥ ΤΕ 72. 

ἘΠ ΘΘΆΠΙΟΝ ; 501] 516 αἶθο βίθυθοι, 50 
585 ἀὍ ἢ, ΝΝ]67 

714: ὉΠ 8 πετρ. κατῶρυξ, 
δία! ἀοθδθῃ πηΐθη χεῦϑος νεκύων, 
ἕρμα τυμβόχωστον, κατηρεφὴς 
τύμβος, ϑανόντων κατασχαφαΐ, 
κατῶρυξ στέγη. λιϑόστρωτον νυμ- 

φεῖον Ἅ(τδου 5ἴοδι, παΐ πιᾶη 510} 

10ὅ 

110 
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115 φορβῆς τοσοῦτον, ὡς ἄγος, μόνον προϑείς, 

ὅστως μίασμα γεᾶσ᾽ ὑπεχφύγῃ σόλις. 
χἀχεῖ τὸν “Ατδην, ὃν μόνον σέβει ϑεῶν, 

αἰτουμένη στου τεύξεται τὸ μὴ ϑανεῖν, 
ὌΝ ’ - 2 Ν “-“,ωΩ7 ο΄’ 

ἢ γνώσεται γοῦν ἀλλὰ τηνιχαῦϑ', οὁτι 
80 πόνος σπτερισσός ἐστι τὰν “Αιτδου σέβειν. 

ΧΟΡΟΣ. 
Στροφή. 

2) ΠΟΥ ’ 

ἔρως ἀνίχατε μάχαν, 

οἴπθη. ἄμπγοὶ Αὐβηδιαηρ ἀπὰ Αἰ8-. Πἶπ, 80 455 Κοίη ὅοιτ, Καῖ Δίθηβο]ι 
νᾶιαη; ἃηρ Ιορίθη ϑησαυρός κὰ ἄδη- 
Κοη. ὑνϑίοιον ἀν δι] 16. ἀ6 ιν" [28}}- 
ἀακίάθη ἃ]5 Βορναθθη θθονν ἀἰδηΐο, 
891 ἴ., ννἱὸ ἀἴὸ ΤΠ θβαπρ θη νοὴ Ν γ- 
Κοπᾶἃ, ΟΓΟΠΟΙΘΠΟΒ τι. ἃ., Υν8]. ΒΕ]. 
919 (. 898 ἢ. 1184 [. ἴΠη56} ϑησαυ- 
θός, 861 νυν ομ θαι ἄθμι θ᾿ ον ἢ} 
αἴ ὙΥΤΡΚΠ ΘΒ ΚΟ νογβο ννθίθ, ἸΙορὶ 
ΒἸ6Ιοῖν θη θη. 556 ΡΠ. 8}} ἀν διαάι, 
πη θεοτ ὃς μόνον ὡς ἄγος, 

ὅσον ἅγνισμα ἐστίν, αν 5ονῖο] 
415 Αυῦννοηάππρ ἀ6ν" δομυ]ά 
18:1, ἀᾶΖιι ΔΌΒΡΘΙΟΙΙ. Χρη. Απ. 1, 
8,.20 ἔχων παῖδα καὶ ὅσον ἐφό- 
δον. 1. 8, 19 ἕγοντες πρόβατα 
ὅσον ϑύματα. ΝΕ]. ἀϊδ ἅμη!οιο απ 
ΕἸ Ὰ θ61 ἀθι Βορρο!νθάθυϊαπρ νοὴ 

ος (16 Ρἐα 6τι ἐπέ 7}} απ ἃ μη] 10 }}6 
Φ.0Π6 200. 96η Ζιμὶ Πυηρογιοάθ 
ὙδΡαΡμ Πθη. οὐδν ΕἸ ρΘι Δ ΟΡ Θἢ 
δὰ} πιᾶπ, νγῖθ 'πὶ ΟΠ ΙΒ ΠΟ Θη. Μ|- 
[6 14} {6}, 4001} οὑνν 5. ὅρθῖβθ δ, Ὁ} 
ἀον ὕπο Ζὶ δηΐροιθη, νυνὶ ἴη βοιῃ 
ἄδη Ν᾽ βία! πηθη ποῖ Ρ]αι. Ναμ. 10. 

110. πᾶσα [ᾶϊ 510}} ἂῃὴ πόλις 
Δηρ 6850 Ἰ]Ό586Π, νν ἁπΠροηἀ ἀθν ϑ΄πη 
ΘΙ ΘΉΠΠ10} πάμπαν [Ὀγά θυ ο, ΑἹ. 216 
λύπῃ πᾶς ἐληλαται κακῇ. δ19. 128. 
0. ἢ. το6. 823. Ποοὶὶ Ὑ6]. 1091 Γ΄ 

119. ἀλλά, νρὶ]. 552. 
180. ΒίτιΡ6 ΙΡοηΪΘ ἴῃ ἀ6ν γν1εάον- 

ΒοΙαπηρς ἀ65 117 τὸν Ἅιτδην, ὃν μό- 
γον σέβει ϑεῶν. 

ιν, 1. Ετοβ θοβίθρι, 510 Π 6} νν ἢ 
ΘΡ' δη[ἅ}}: Παὺ δ" 06. οἰημα] [6- 
τηδης ΟΡ 881, ἄθη θη )ᾶθϑι ΟΡ ΠΙΟδ 1 
νον, ϑοπάργη [Ὁ]ρὶ ἴμπ ἀθρ68}}- 

ἵππὶ οη ππὸη Καπη. ὟΥ̓͂ ΘΙ" 6} {πὰ 

ΟΡ] ὰρ, ἀπ ἀθ556η. ΟΒΟΒηΘΏΠΟἷ" 1518 
ΘΟΒΟ ΘΠ η. 

18: ΕΠ σ 8 ἃ Ὁ ὁ 51 6 θὰ Ρ 1Ὡ} 
Και ὸ (ΤΡδο]ι. 441 ἴρωτι ὃ ὅςτις 
ἀντανίσταται Πύχτης ὅπως εἰς χεῖ- 
ρας, οὐ καλῶς φρονεῖ, νΒ]. 491 [.), 
γοϑβ, ἀδν' ἀπ πὶ βάηζριυ ὙΥ πολ 
αυΐξ βίο Βουϊδ ἀπ τγσῖς ΘΡοἢ 
βοίαηρηθ ΚΙανθη) ᾿ο5 5 "2 65, 
πάρ ἀπ δἃυΐ ἄθη Ζᾶγρίθη 
γνᾶαπροη ἀον Φππηρῖσδα ἢ 6] π|- 
116} πο δὲ. ΕΡῸΒ 80. ἃ15. Κυὶο- 
560} βοάδοιιι, (ὁ. ἃι5. οἴπθιῃ 61- 
βίθοκ πουνορθ» } ἀπ ἄθη ριηά 
ἀη [6}}}}}ὰν θονν Πρι, ἀθι" ἄαγο. ἀθη 
θ]ο58θη. ΑΠΡΡ ἀθ5. ουίθβ. (561 68 
δεσπότης) πρκιδαπεδι νὶρὰ (χτῆ- 
μα, ἀνδράποδον). 80. 5611 Ηορὰ 
"οἱ Ἰμυοίδη. 1). 9. ὁ, 4 ἄθηῃ Ζθιυϑβ 
ὅλως κτῆμα καὶ παιδιὰ τοῦ Ἤρω- 
τὸς. Ὅ θαι ἐμπίπτειν (βιαίως 
ἐπικεῖσϑαι, ἐπιϑορεῖν, ἐφορμῶν, 
ἐνσκήτιτειν, σιροςίτσιτειν, νΒ]. ΑΙ. 
867. ΠοΥ. ἄγῃ. 1.,,.19,1 2). ἢ.) 8 
ἐοία γ»εῖέ " 63.145} ΘΗ ΒΡΡΊΟΙΙ, ἀἃ5 
ἐγνυχεύειν δυΐ ἄθη γαηροη ἀ65. 
Μδάοιιθηβ, γν 6] 6. ἄθὴ Εἶλοθ ἃ]5 
ὁρμητήριον ἀΐοποη, ἃ. ". 1π ἢ 6 ᾿πὶ- 
110 ἡ νον ϑίθοῖκ 1151 Ἰδυ- 
δα, ἰ ν 6. ον. (άϊηη;. 4, 18..8 

ε σμρίάο υἱγ»οηίς (Δία 6 γρεῖ- 
6} }5 οῳαφομδαΐ ἑη ρθη ἐδ8: νυ- 

χε ύ εὐ πᾶὸ Θβγο!ι. νυχτερεύει ᾽ 
“κρύπτει; ἐννύχιον κρύπτεις, 
σχοτεινῶς καὶ δολίως. ὨΪϊε Αὐρθη 
(7195) οὐδι" ἀϊο Ὑν δηρθη ΠΟ] 46 δομὸ- 
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ΜΓ « 2 ’ , 

οως, ος ὃν γτήμασι πίστεις, 

10 

,“,} 2 - - - , - ΒῚ ,ὔ 

ὃτ᾽ ὃν μαλαχαῖς παρειαῖς νεάνιδος ξγνυχεύεις" 
- ) ᾿ - 

φοιτᾷς δ᾽ ὑπερπόντιος ἕν τ ἀγρονόμοις αὐλαῖς, 
, 2 ΡΕΘῚ 2 “ Δ). "5 ΞΕ Ν ᾿ χαί σ᾽ οὐτ ἀϑαγνάτων φύξιμος οὐδεὶς 

ΖΦ), αν Ὁ δ ,). 9 Εν κα Ἷ ς ΕΣ , 
οὐϑ' ἀμερίων ἐπὶ ἀνϑρώπων, ὃ δ᾽ ἔχων μέμηνεν.- 

ἜΤ ΤΙ 9 9: 

σὺ χαὶ διχαίων ἀδίχοις 

πη 5]π4 1ὰἃὲ ἃἀἴὸ ΖΔ.) Θν 1 [61] ἀ6᾽ 
Π6}Ρ»ὲῈ: Αἴ νϑυ]οοκοπάθ ϑ'δη 61} 
46. βομβόπθη Φαπρίναθ ὈΠ]86᾽ ἄθη 
ἀδροηβαίζ Ζὰ Εροβ. μ] 2]]1} ἢ θὰ, 56- 
να ἰρθιι Απάναηρο, ν8]. [γο. ΒΡ, 
}: Ἔρος αὐτέ με κυανέοισιν ὑπὸ 
βλεφάροις ταχέρ ὄμμασι δερχό- 
μενος Κηλήμασι παντοδαποῖς ἐς 
ἄπειρα δίχτυα Κύπριδος βάλλει. 
9 ἐρανοβλειμαθθε Πειϑώ. Ρὶπα. 
Νοιη. 8. 2: ῬγΟΒΔΊ ΒΟ 6. τ ἂρ 
Ἔρως (θοὸν ἄθῃ νΟΡΔηρ 5 6] δὴ γο- 
αι ν ΟἾπ6 Ὑν ΘΙ ΓΟ, Βιεχιὰς ἢ Ε᾽]- 
δοπάθηῃ χὰ 1118), ὃς χέχεησαι οἷς 
αν ἐμπέσῃς : υἱὲ πη! 6 ΕΠ 50}}16- 
ἀθημεῖϊ Χοη, Ογμὸρ. 4, 2, 21 ἡσ- 
σημένοι, ὄννονται οἱ πολέμιοι ἡμᾶς 
καὶ κατειλημμένοι ἔσονται. (θὰ ἀϊο 
ΑΠΔΡΠΟΡ ἃ ἴῃ ἀδν ΙΒ υβ θη 1,οβαρὶ 
ὃς ἐν μαλ. παρ. δα οἴπθη ἀθρου- 
5αὶζ2 Ζν 150 Π 6 ἄθη χτήματα 4 46." 
ψΦυηρῖραι., Ὑν6]6}}6. ΕΡῸΒ. ἴῃ ΘἸΘΙ ΟΠ ΘΙ" 
ΝΕ ΘΡΡΓΘΙΓΟ, [ἀπγιθ, 50 Παὶ Ἰηδη 
ΠῚ} δῖππι δά} 10} νΟΡΙΘΙΗΙ. θὰ 
[μδὰν. Α ὅς τ᾽ ἐν κτήμασι "ἱοῖοί, 
50. 50ῃοίηι ἀὰ5 ἃπ ὉΠΒῸΡ ὅτ᾽ Ζὶ 
τνοίϑθη, πάθην γν 9} οἰ σθη  Π ο ἀθον" 
ὃς 183 αἴθ τἱορο [,οϑᾶρὶ δηρο- 
μ ΟΡ Κι νν 1.) 

180 [᾿Ξ 5. ΠΡ. ἀὰ5 ἢδϊθη ἀδ5 
Ἐτο5, ἄδμι ΝΙθι δ η, ἀθ δἰ πη} ἃ] βίη 
χτῆμα φοννοράθη, θηΐρθιθ. ΕἾΡΟΒ 
ἀνϊηρι ρου Μὸν (0. ἢ. 479 [.), 
νυ ζθυβ ἴῃ ἄθη Κγρηίθη ἀϊθ Νο- 
τ 6515 ἅδον πὰ ππὰ ΜΙ ΟΡ νου [Ο]ρὶ, 
Ῥαγὶ5 Ἠοίεθὰ ἴῃ ϑραγία δα[βαο!, 
ΑἸΡΙοῖο5. ἀοΡ ΑΡ θι 5. ἀπ 6} πὶ ΜΙ 666 
πδο ἢ 5106. δ! }} 0: ηΔῸΙ ΘΙ η6Πὶ 
θιΟοΡ. ΡΙαϊ. Αἰμαι. 750 15. ἀδν 
Τοθοπθ ὑπ ἀθ5. (ἀθ!οθίθη θη 
Ρεγεὶϊ πῦρ καὶ ϑάλασσαν καὶ πινοὰς 

τὰς αἰϑέρος περᾶν, πη ΠΟΙ ΘΡ: 

ὃ Ἔρως ἐχ Κιλικίας ᾿ϑήναζε λαι- 
ψηρὰ κυχλώσας πτερὰ διαπόντιος 
πέταται. ΑἸ6Ι" δΘΡ' ϑιοἢ! δυεῖν 416, 
γνΘ] 06. νον ἴππι ἴῃ αἰ ΕἸηβαμΚοὶΐ 
ΘΠ ΠΟμΓοΣ δἰ πὰ, ἴῃ ἤρθη. ἃ πα] 1 ἤθη 
Πυτθη ἃ, νοὶ δοῦν 10} ἃῃ 
ΔρΠΡΟά 165 Βόβιι0}} 61 Δ πο 565. ἁυΐ 
ἄθι  Ρρο 14ἃ ροάδοιε ἰδὲ, ἀἃ ΠἸ6Ὶ 
Ππ" νοη ἀἄθηθη ἐϊ6 Πθάθ βοΐη Κᾶπῃ. 
Ὑγ 6 ] 0} 6 γοϑ ΘΓ ΘΙ ἰ5. ΘΡΌ ΘΡ᾿ δὲ ππᾷ 
᾿αΡμη Κρ [6 5561}: ΘΟ ΒΟ νυ θθίθη 
δαρθη 6 νοη Αἰδίδηϊο (σι Ὁ. (. 
1321) νον. 

181. Απο]ν ΠΡ ἰδὲ ἂη πᾶν πᾷοκι- 
865 ΒΘΒΙ Πα θη 465 ἀοἰθς. οοάδορῃ: 
βοπδὶ ννᾶνο οὐδεὶς ἀϑανάτων πη- 
νΥΔΠν, ἀὰ πδοῖι ἤγιμη. ἤομ. 71. 

Ῥ4}1ὰ5, Αυνίθιηῖβ, θυ ἀον [216}}6 
πη Ζιρ᾽  ηΡ]1οἷ. δη4. --- φύξιμος 
[οἹρὲ ἀ6. δ ραΟΡ 56 ἴηθ5 γ ΡΌὶ, δύ- 
ναταῖι φεύγειν σέ. 

188. ἐπ᾿ ἄνϑρ., 5ο ν ΙΌ Μοη- 
ΒΟΠΘ ΟΠ ΠΘΠ, 67} Ο0Ἡ}716 5 
γον» έα 68. διαιι οὔτε ἐν οὐρανῷ 
οὔτ᾽ ἐπὶ γῆς οὔον ἐν ϑεοῖς, ἐν ἂν- 
ϑρώποις νὰν ὅ0ρ}). ἀμρθνν δ! ΠΟ 6. 
ἐπ᾿ ἀνϑρ ώπων βοδθιψι, 80} 
Ἀπα]ορὶθ νοη ἐπὶ γῆς. --- ὃ ἔχων, 
σέ, ΟΡ ἀ10}} ΘΙ πῃ 8ἃ] ἃ]5 561- 
ποθὴ ΠΟΡΡ πᾶϊ, 6 πιδη ϑ8δρ᾽ 
ὃ πόϑος ἔχει μὲ υπά ἔχω τὸν πό- 
ϑον, ἘΠ. 1170. --- 1686. 50}}}1ι55- 
δθηΐθηζ ἰριῖοὶ χὰ ἐοΡ Απννθπάπηρ 
δ Ἠδιμοη πὰ Αἰ. ᾿]η ἢ ]}}6ι.. 

Απηὐιϑὶν. Εροβ, γΘΙΌΒ ν. ἀποὶὶ 
ΒΟΡΘοΒίθη ϑ΄᾽πὴ. Ζὰμὶ Προ ον νον- 
Ἰοῖτοι, δαὶ ἀπο ῖ ἄθη ϑ|0 6 11 χὺν]βο θῃ 
ΨΜαίον πὰ ὅ0.η δηροβι 61, ἴῃ νν 6 }- 
οἰθὴ ἀὁν Του νοὶχ ἀθν θγασι ἤθη 
516 ἀᾶνοῦ ροίγᾶρθη, ἃ. ἢ. αἷδ 
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φρένας παρασπᾷς ἐπὶ λώβᾳ, 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ , 

“" 

σὺ χαὲ τόδε" γεῖχος ἀνδρῶν ξύναιμον ἔχεις ταράξας" 

τοῦ γιχᾷ δ᾽ ἐναργὴς βλεφάρων ἵμερος δεὐλέχτρου 
νύμφας, τῶν μεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς 

- 

800 ϑεσμῶν" ἄμαχος γὰρ ἐμπαίζει ϑεὸς ᾿Αφροδίτα. 

-“ Ἂ. Ὁ 2 Ν ϑ.ν -“ 

γῦν δ᾽ ἤδη γὼ χκαυτὸς ϑεσμῶν 
ἜῈ , 97 ς - 27 2 

ἔξω φέρομαι ταῦ δρῶν, ἴσχειν ὃ 
᾿: ’ Ν ’ 7 

οὐχέτι πηγὰς δύναμαι δαχρύων, 
Ν , ε! 2 ς “- 4 

τὸν τιαγχοίταν ὃ ὁρῶ ϑάλαμον 
’ ᾿ Ἷκτι; , ᾿ , 

ξρῦ τήγὃ -ΑἸντιγόνην ανύτουσα». 

[1606 Ηδιποι5 σι ηϊ 416 Ριο ἅς ροδθη 
ἄδη γ αἴϑι" ἀρουνν απ άθη παῖ.  ΘΠη --α 
γνΟἷ ἃπ ἄθη Εἰηραηρ Ἔρως ἄνίκ. 
Θηπορὶ ἱρὰ --- ἀπ 6516 5 ἢ 81 
ἐγροιθ ΑΡ Ρο ἀϊ 6 {10 50} 41Κ- 
μα ἔ 65 3 »Ὁ}61: ' 

1911. παρασπᾷς ἂἀδ᾿, εἰ 51 
ἰπάθον σΖαπὶ { πρϑομὶ, χιυὉ. 
(. 1200; ἐπὲὶὲ λώβᾳ, ὥστε λώβην 
γενέσϑαι, τὺ Βοιιηδοι. ἀπ σιμὴ 

ὕπ!6}} Εν 516. )ὰ5. βαρ ΚΕ Ϊ80}}6 
σύ -- σύ Θμιθρνίομ ἄθιη Ἔρως ἃ. 
μάχαν, Ἔρως ὃς -- ἐννυχεύεις. 

194. ξύναιμον, ννᾶ!ροπα νἱν 
ξυναίμων οΡνναρίθίθη, χι . ἢ. 108. 
-- ταράσσειν, θα οἰέα»» 6, πα 
0. ἢ. 489. 

190; ἀὐλεςς φρορβοδορον στὴ 5 6- 
"116 } 6. ---ἰν. ἔμερος βλεφ:, 
199, 66 Ὁ 
ἄἀον Αἰιροη, γον Ηδιηοπ5 [16 }}6 
σον θοκιὶ μὰν πἀπὰ ρ ΘΙ Ὅ5561} μά], --- 
εὔλεχτρος, ἀὰ 516 Ηδπποπ5 λέχος 
νου άθη 50}Π6, ΤΤΓΔΟΙ. 515 ΑΡΒΓΡΟ 6, 
εὐλεχής. 

100. θῈν ΠΙΘΌΓΡ ΙΖ δ᾽ οἴη 
ΒοΙ βίον ἀρτ Ρμ  θ η 6ἢ 85 ἃἰΖ- 
ΠΡ Θη, ἰπ50 Ὁ" η π6Ρ θη ἄθη 51}1- 
θίδη (ὀβθίζθη (0. ἢ. 80 [.) Δεῖ 
αἴθ Ποῦ ἃ ἀὰ5 Βορίππθη. (6. 
Μοηβοίθη ρον! ρθη ΕἸ ηΠ55. 561: 
ΠΝ ππᾶομ:. Μὶι πάρεδρος νεῖ. 
Επν. Μοά. 84 τᾷ σοφίᾳ παρέδρους 
ἔρωτας, παντοίας ἀρετᾶς ξυνερ- 

Ὑάτήερνι ἧκον ΤΟ ῦΡΟΙΖ 

γούς. --- (16 πο ζν: [μόϑ8}} 
τῶν μι. πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς 
ϑεσμῶν ἰδὲ τπϑυρ 50} νου ἄορ; 
ἄἀσοῖ ἄθη ΡΡοοοΙ διιδιηδίίοιι5 δια τ ἀ6 5 
ΠακΚιγ δ: ἅσοῖ ἐν ἀρχαῖς ἰδ 
5ΟΙ ΟΡ ΟΝ. χὰ ΡΥ ΚΙ ρθη ἢ Π ΟΡ" - 
ΒΌΒΟΓΡΑΙΝ ἀρ Β οι το, ἰῃ ἀδν 
ΕΒ  ϑομ οι ἀπηρ ἅθον διδδῦβ- 
βΒαϊζιυπβοπ, θ6ὶ ἄἀθν ονν 8ἃ]- 
ἴὰηρ ἄρον ἀδ5οιΖο: Ὠιπάον παῖ 
ἐν ἀρχαῖς ἃ]5 ΟἸοθ56. σὰ πάρεσδῥος 
δ δι ΊοἸθπ, ἄπτοῖ ΕἸ πϑοϑίζι πη ν0Ὰ 
οὐχὶ ἅ)ὸν νοι" πάρεδρος ἄδπ ἀε- 
ἀἄληκθη σου βιδν!. 5611 ΔηΒρ ΘΟ ὁπά 
Εμρονῖι5 τῶν μεγ. τῶν δε πάρ.. 
(4. ᾿ν. ἀθν πο θη, 4]]|5 θη θη. ἃΠ6Γ- 
Καπηίθη ππά πδρβοβοπάϑῃ δτθη- 
δοβοίζο, νβ]. 452 τούςδε νόμους.) 

801--ὅ Αηκαπαάϊριπρ 65 Δα 6- 
ἰθὴ5. ἄθν Δπ!. ἴῃ ἀπαρἄβιίθη, νν]ὸ ἃπὶ 
ΘΌΒΠ 556. ἀ6Ρ Ραγοάοβ τἀπ4 ἀθι ")61- 
ἄδθη δι αβιᾶ. 

801. Μὶν Η ΠΟ Κ δα Πάιηοη, ἄθῃ 
ἀϊθ 1606 ἃι5 ἄδν Βᾶμη ἀδ5 ΘΟ 5 
Βοάνἄηρι, βαρὺ ἀ6᾽ μον, 4α5 Μι- 
Ἰοϊὰ φυνίπρο ἅῖι0}} πη, ἀϊο ϑεσμοί 
χὰἪ ὑρονιροίθη, ἰπϑ0 Ὁ ΘΙ Οἷπον 
νοι Κὐπϊρ Ρυ Π ]Πθὰ. ΤΙ ρἄπρη 
ἀον ΠΟΙ 6. Ζ0}}} πὰ ἀδιῖ ἃιι5 
56 1Π 61 ἀΠΡΆΡ ΘΠ θη. Ἀαϊο ΠΟΡαι5- 
1. 

804. Νάοῖι ἀθπὶ ἃ] οιποίμθη τ ἀ δ᾽ 
ὃ ρ ὦ ν ν»ἱν4, ποιάθιηῃ ἔσχειν --- ϑακρ. 
οἰ ΘΟ θΘα ἰϑῦ, ποο μὰ 15 ὅ ϑ' δρ ὦ 
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πόκον τον ά. 

Ὁρᾶτ' ἐμ᾽, ὦ 

τὰν νεάταν ὅδὸν 

ὦ γᾶς πατρίας παῖξαι, 

στείχουσαν, νέατον δὲ φέγγος λεύσσουσαν. ἀελίου, 
2 9) τ 2 , νὰ - , Ω.- »ὝἪ ΡΒ 

χοῦπον αὖϑις" ἀλλά μ᾽ ὃ πογχοίτας “Αιδας “ζῶσαν ἀγει 

τὰν “Ἰχέροντος 
ἀχτὰν, οὐϑ' “ὑμεναίων 

ἔγχληρον, οὔτ᾽ ἐπινύμφειός σώ μέ τις ὕμνος. 

ὕμνησεὶψ, ἀλλ᾽ ᾿Αχέροντι νυμφεύσω. 

ΧΟΡΟΣ. 
2 - ᾿ Ἐπ) ΒῚ 2 

οὐχοῦν χλεινὴ χαὶ ἔπαινον ἔχουσ 
ΡΒ 07 οὴ Ψ - ’ 

ἐς τοῦ ἀπέρχει χεῦϑος νεχύων, 
γ] - 

οὔτε φϑινάσιν πληγεῖσα νόσοις 
2, - 

οὔτε ξιφέων ἐπίχειρα λαχοῦσ᾽, 
2 , 3 ’ -7ὦ , ᾿ 

ἀλλ᾽ αὐτόνομος, ζῶσα μόνη δὴ 
ϑνατῶν ᾿Αϊἴδαν καταβήσει. 

τηϊῦ θδπιϊπηΐθι. ΟΠ] οῦ τυ ἀρ ο]., 
ν8]. 452. --- Αηδ. νν}1 (χα 0. (. 
1562) ζ παγκ. ϑάλαμος, ἄδπι 
ΑΙ οιτοη θη Βνδυίροιἃο} 
ἀθ65 Πδλάφς5, νῖθ ἀϊδ ῬΙΘμον πἰΐ 
οἶποι [ρομΐδ ἀθ5 Θ ΟΠ πΙΘΡΖΘ5 νοη 70η- 
86 η [μϑαΐθη, πδιμθη 10. ὙΠΟ θη; 
δι βάρ ῃ ΡΗΘροΙ : ϑάρρ!ιο ΟΡ βΡ. 198 
Τιμάδος ἅδε χόνις, τὰν δὴ σιρὸ 
γάμοιο ϑανοῦσαν Δέξατο Φερσε- 
φόνας χυάνεος ϑάλαμος. δ ΟηΪΑ. 
101, ὃ Οὐκ ἐπιδὼν νύμφεια λέχη 
κατέβην τὸν ἄφυχτον Ῥόργιιπος 
ξανϑῆς Φερσεφόνης ϑάλαμον. 

δίν. 1: Δηγοάρ ἀδθὺ (βογδαίθῃ, 
πάθη πὶ. ἀπ ἀθ5 Ἀσομογοη ΒΓγαῖΐῦὶ 

εΖὰ ννοράθη προ Ἰοίζίθη ἀδηρ ἃπ- 
ὑπ. 

808, νέατον, δάνογρῃιαὶ, Ὁ. (. 
1550. Αἱ. 858. 

812. ὑμέναιοι, ΕΠ6, σι 0. Ἐ. 
422. 

813. δία!" ἀδς γοροΡοοβίοη οὐϑ᾽ 

ὑμνητὴν ἐπιν. ὕμνῳ {| 45 6}. 
ἔῃ. οἷη, 16 ι102 ἔ, Ζὰ 0. ἢ. 452. 
-- ἐπινύμφειος (ὕμνος) Ερὶ- 
{Π 8] 8 η|105, ν8]. 916 Γ΄ ἀπά ἄβ6ι" 
ἀἴἰ6ὸ ΒΌΛΙ εἰος Ζὶ 908. 

8160. 1. 6084. 804. 

811--22 νοπάρι ἀον (πο σοῦ θ 
ἀὰ5 Ζιὰ ΤΙ οβίθ, ννὰβ ἀης. δρθη "6- 
ΚΙαρίθ, ἄἀδ85 516 [θη ρ σι ἢδ- 
465. οἴπροὶ. -- χλειν ή, νϑ]. 694" 

820. γΥδάθ. νοῦ ᾿δηρνν  ἼΡ Θηὰ 
διδονί. ΒὈΘΙΓΟΙΘα ἢ ἀΣ 
Ηδηπάρεοϊἀς ἀὸν οι ἜΡΓΘΡ 
Π 6 11] Γι σον ονάθη, ἀ. . 
'ἢ Καιηρίο ρον αἰίβᾶλ βοιδάϊοι. 
γυπάρη πὰ Τοά 5ιπά ἰφοἷη ἀθι" 
ΟΠ οΡίο (Ρ θη, ὑν ΟΠ Ρ. 510} 
πϊῦ ᾿ππθη οἰ  ϑϑι, υϑ]. σὰ 199. 

821. Μ. ἀλλὰ καταβ. νὶνὰ 
ἄἀον ἀφάδηκο νου 818 πόροι }5 Κρὰ[Ὁ- 
ψ ΟΠ ον" νον οι, ννῖο 408. -- αὖ - 
τόνομος, ἰπδοίουα. Απι. ἴθ ΕῸ]-᾿ 
δθπ 1 ΓΘΡ ἃτι5. ἤροίθι ὙΥ ΠΟΘ. ἀπ|6Γ- 
ΠΟ θηθη παι Καπηίθ. 

815 

820 
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ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

᾿Δντιστροφὴ ά. 

ἤχουσα δὴ λυγροτάταν ὀλέσϑαι 
τὰν Φρυγίαν ξέναν 
Ταντάλου Σ 

,ὔ Ν ΒΩ Χ 3 

ἐπτύλῳ πρὸς ἄχρῳ, τὰν, χισσὸς ὥς, ἀτενὴς 
’ εβε ’ ἢ . , 

σιετραία βλάστα δάμασεν, χαί γεν ομβροι ταχομέναν, 
ε ’ δ. “- 

ὡς φάτις ανδρῶν, 

580 χεών τ᾽ οὐδαμὰ λείπει, 

ποῦ ἐν πέτρῃσιν, 

τέγγει δ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύσι παγχλαύτοις δειράδας " εῷϑ οι μι 
, ς  Η, γ 

δαίμων ὁμοιοϊάταν χατευγαζει. 

Απἰῖδῖν. 1. θ)ὰ5 ΤΡοβθίννονι ἀ65 
Ομον5, Δηΐ. βρῸ ἢ 6. δ᾽] θη νοὴ ἅ]1|6η 
ΘΙΘΡΌΠ ΟΘα. Ἰοροηὰ ἴῃ ἄθη Παδάθ5, 
ΘΡΘοΚῦ ἴῃ ἰμ" αἰ ΕΡΙΠηση ἃη 
οἷηθ. ἀμηΐραα ἰἢΡθ5 (θϑο  ]  ο 8, 
ΝΙΟΡΟ, ννϑομο ἃα5 ἀνᾶππνο } }- 
5. ἄπη! οι ἀκα τἰπη4 [οΥνν ἃ} - 
γοῃὰ Τ νἄπθη ἁἰιιβδιγῦμ : [ΠῚ 58 ηΖ 
ἀπ] οι, δἃυῖδ αἀγδαηνο]]βίδ, 
τνορθ ἅπ0}} 516 σορϑιιοι, Ὠθν τά- 
φος πετραῖος ἀρ ΝΙΌΡὸ ΕἸ. 152. 

824. τὰν ΨΦρ. ξέναν, ν8}. 801, 
ἰηϑοΐορη ΝΊΟΡο, Τόοοθίον 465 Τδη- 
ἰᾳ105, Εἰ ΚοΙπη ἀθ5 ἄθυ5 --- ἀλ!Π 6. 
ϑεός, δὰ 0. (ἃ. θῦὅ --- ἃ Ρνγ- 
οἴθη (οὐον ᾿γάϊθη, Ζι Αἱ. 1292) 
ἀἄθιὰ ΑἸμρ] οι ἴῃ ΤΉ Θθο μα. 510} νοῦ- 
τᾷ ἢΠ, παι. 

825. Ταντάλου, νἷῖρ Αἰ. 952 
Ζηνὸς ἡ δεινὴ ϑεός. Ἐϊηδιὲ ὑγᾶυ!ο 
(ἀδδρίθ! πη. ἀθν Τοῖ0 νναρὰ ΝΙίο)) δ 
[ἀν π ΡΡΆΒ]οα. τ προ η ΚΙπάρρη 
ἀυγοῖ ἀἴὸ Τἀιαης ἀουβο θη. νοη 
ἄθη ΡΙΘ]Π θη. ἀν Ἰμοιοϊ θη. βΟϑ ΡΑ Γ, 
ὙΥ ΟΡ 5᾽6. 56 105. τὼ ἴῃ Πρ Δ1}} 
ΖυροΚνουβοῖχζι νὴ Ζθι5 ἃι5 Μι|ι- 
Ἰοιὰ ἴῃ οἴπθη δἰοῖ5. ννοϊπομάθη Εδ]- 
56η. ἃ θΘΡρῸ ΙΡ.]05. ψοΡνν Δη66}} 
συγάθ: οἷπὸ ϑᾶρο, Ζὶ ἡ ν ] ΠΡ. ἀἰϊὰ 
οδἴποιὴ Τὴν ἄπο νοΡρ  οϑϑοηάθη ΝΥ 61} 6 
ἀπ ηοῖηάθ ἀοδῖα! ἀθ5. ογρυ οΚΘηΒ, 
γγ 6] 6. πθῦθρὸ Ποιδοηάθ 850. σα! νν 16 
Ῥαιβ.. 1, 21 δηουικοηηθη, Δη] 55 β}), 
ψνρ!]. Ι. 24, 602 ἴ᾿, »Ὸ 014 νῦν δέ 

ἐν οὔρεσιν οἷο- 
πόλοισιν, Ἂν Σισύλῳ ΜΗ . λίϑος 
περ ἐοῦσα ϑεῶν ἐχ χήδεα πέσσει. 

Ε]. 150 [. Ονιὰ. Μοι. 0, 30 Γ. πηὰ ἀϊα 
Βοιιῦπο. ΒΟΒΟΠΡ Ια ηρ ἀθ5. διηγνηᾶϊ- 
Β0ῃ6η 1 ηαἀδηιᾶηηθ5 Ο αἰηϊ. ῬΟΒΙΠοΙΝ. 
1, 298 ἢ, ὑπαὶ Σιπύλῳ ψιφρόεντι, 
ιχι ϑεοὶ Νιόβην λᾶων ϑέσαν, ἧς 
ἔτι ϑάχρυ Πουλὺ μάλα στυφελῆς 
καταλείβεται ὑψόϑι πέτρης, Καί 
οἱ συστοναχοῦσι δοαὶ πολυηχέος 
Ἕρμου Καὶ κορυφαὶ Σιπύλου πε- 
ριμήκεες, ὡν καϑύπερϑεν Ἐχϑρὴ 
μηλονόμοισιν ἀεὶ σερείσιτατ᾽ ὀμί- 
χλη. Ἢ δὲ πέλει μέγα ϑαῦμα παρ- 
ἑσσυμένοισι͵ βροτοῖσιν, Οὕνεκ' 
ἔοικε γυναικὶ πολυστόνῳ, τ᾽ ἐπὶ 
λυγρῷ Πένϑεϊ μυρομένη μάλα, εὐὖ- 
ία ϑάχρυα χεύει" Καὶ τὸ μὲν 

ἀτρεκέως φὴς ἔμμεναι, ὅππότ᾽ ἄρ᾽ 
αὐτήν “Τηλόϑεν ἀϑρήσειας " ἐπὴν 
δέ οἱ ἐγγὺς ἵκηαι, Ψαίνεται αἰπή- 
εσσὰα πέτρη Σιπύλοιό τ᾽ ἀπορρώξ, 

820. ἩΡΑΘΝΑΥΘΌΝ ὕρηθι. 6] 6 οι 
Ῥᾶπαϊριο οἷθ [651 ΠἸὸπ ἀν ἜΘΙ5- 
βυρή τι ἐραλθα᾽ ν λανε γέννα. 6159) ἀἷ6 
{{πρ]0} 0 ΚΊΊο 6, ᾿πάθι 5160 56] 05. νϑὺ- 
5.6 η6 016. ᾿ 

827. ΦΙΟΒΠΙΟΙΙο5. ΟΠ] νυ 5561" 
(ὄμβροι) ἀπὰ ϑοίιπθο νϑυ]ᾶϑϑι, ηἷ6- 
1)ἃ]}5 ἀϊ6 510} Πᾶνιηι θη ἄθ, ἴῃ 
ΘΟ 6 02 Υ οΡρο  οηο (ΕἸ, 824), νυν 61} 
516. ἱπιηθυον! ϑεῶν ἐκ κήδεα πέσσει. 
0} 16 Μοϑιάρ]ον τ α Κ. ἰἶθ ιν ἀθμ 50}}16]- 
ἁθηάθη ϑο]ηθ6 Θὴ [ΒΡ ΘΟ θη ἃ βονν ἄ!}}}. 

8529. ὡς φάτις ἀνϑδοῶν, ν6]. 
0. ὦ. 199. 

831. ὀφρύες υπά δειράδες 
ΘΙ τ} 850. 51ΠΠ}610}}6}, ἀὰ ἀϊ6 ΑἹ- 
ἴθ ἀροριηαυρὶ ἀϊὸ ΤΊΟΙΙ6 ἀν ΒοΡβ6 



Ψ 

εἶ 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 109 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλὰ ϑεός τοι καὶ ϑεογεννής, 
ἡμεῖς δὲ βροτοὶ καὶ ϑνητογενεῖς. 
καίτοι φϑιμένῳ τοῖς ἰσοϑέοις 
ἔγχληρα λαχεῖν μέγ᾽ ἀχοῦσαι. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

Στροφὴ β΄. 

οἴμιοι γελῶμαι. τί με, πρὸς ϑεῶν πατρῴων, 
2 2 ᾿ς, ς ἣ 

οὐχ οἰχομέναν ὑβρίζεις, 
᾿] 2 ΙΝ] , ᾿ Ἁ 

ἀλλ᾽ ἐπίφαντον; 
(ὁ πόλις, ὦ πόλεως 

σπολυχτήμονες ἄνδρες" 
ἰὼ Διρχαῖαι χρῆναι Θήβας τ᾽ 

2 ᾽ὔ "» ΡῚ) 

εὐαρματου ἄλσος, ἕμπας 

ξυμμάρτυρας ὕμμ᾽ ἐπιχτῶμαι, 

πὴ ἄθη Νάιηθη ἄθθον 465. τη 6Π80}}- 
ομθὴ ΚΟνρουβ. ΒΘ Ζϑιομπθη. 

894---57-- 817--- 22, ΟὈΡΊΘΊοΝ, νν 16 
ὅθ. ἀπ ὰρ ἃ 5.150}16 ϑ'ιγβίθιῃηθ 510}} δἰ σαὶ 
Βᾶη2 βθηϑιι ΘΠ ΒΡ ΘΟ θη, ζννοὶ ἢ) 1- 
τηθίθι" ἂἃπ βϑηδιιθι" Ποϑροηβίοη ἴδἢ- 
θη. --- Τὰ ἀδν ν  ΡρΙ Θ᾽ οπρ᾽ τὰ 1} ΝΊΟΡΘ 
βίϑς ἀθν (πον οἰπο ΠΡ ΠΡ απρ, 
οἰπο ἀπ ΐη Ζὰ Κόππθηῃ, βοίηθπμι γ6γ- 
ἀν 156. Γροα πη ἀΠ16ἱν εἰ πσαζι ἄρῃ, [γοὶ- 
ἸῸΝ 561 65. πη 6 }" ΡΌΠΠνΟΪ], δυΐ 
δοιρ]οίοις ΥΥ οἶδ ροϑίουθθη Ζὰ βθΐῃ, 
ἃ. ". οἰπθβ τάφος πετραῖος ι{61}- 
Βα ρ σὰ ννογάθη, νυνὶ ΝΊΟΡΟ. 

894. ϑεὸς καὶ ϑεογ., τὰ 838. 
ΕἸ. ὅ89. 

895. Μη ον γίοί 8 ϑνητοὶ χαὶ 
ϑνητογ., οὔον βροτοὶ καὶ βροτο- 
γενεῖς, ἀ06}} νβ]. ΑΘ56}}. Ῥὸνβ. 692 
ἀνϑρώπεια ἂν τύχοι βροτοῖς. 

830. μέγ᾽ ἀκχ., μέγα κλέος. --- 
ἰσοϑέοις παι ἀἴο Ποιμο 56 6 Μ68- 
5ιη6 (ἰσόϑεος (ὡς), ν»ἷο 5οη5ι ἀχά- 
ματος υ. ἅ.; ἔγκληρος, 810 ἴῃ 
“Βονν μη Ομ ον Βεοάουϊαηρ ΒΘ" τες 
τὰ ἐν κλήρῳ ὄντα (ννἰὸ ἔμμορος 
πε ος υ,. εἱμαρμένος), εἴα ἀδ ἢ 
αὐιτονριοϊοι θη "65 Ομ ῖθ ἀπ 5 
Π,.008. 

898-82 δὲν. 2: Απί. ρ]δαθε 516] 
νοπὶ Οἤογ, ἀθὺ 65. 1 σὰ Βα πὶ6 
δηρογνθοιηθὶ παϊ," ἅϊη] 10} τυ] ΝΊΟΡΘ 
Ζὰ 5ίθυθρθη --- σνἅμροπα 516. βο]θ δὶ 
ΠᾺΡ ἀἃ5 βἰδίοι αὐᾶιαθηνο δ 5 ἀρ 
[αϑϑίθ, --- ναυβροίοι, ἀὰ {Π1 οἴη 50 
ἀπ55 6 ΡΠ Ομ ον Ταοβίρραπαά πἰομὺ ἀα[ν" 
σΙῦ, νυ 5 5841} 516 νοὴ ἄθη Μθηβοιθη 
ψ ΟΡ άϑ56η ἴῃ ΠΟΙ ΠΡ ι Ομ 6 ΡΖ νν6- 
πἰρϑίθηϑ δίδαι τὰ ΘΙ 596. ΕἾ 
απ ΤΉΘΡοη5. Βοννο πο σὰ Ζουρθη 
δυΐνα Ὁ, 16 80" ΒΠ1ΟΙΙ 516 πηΐθν- 
56}. 

840. οἰχομέναν δία! ἀθ5. πη- 
τη Θ  γ 5θθ θη ὀλομέναν 4. ΒῪ. Μανπ: 
ἄθμι ἐπίφαντον δοϑοηᾶθον ἰδὺ οἴη 
Ῥνδτογι λαμ πον ηα1ρ. 

848. πολυκτήμονες, εὐγενεῖς, 
Ζι:. ΟΣ ΤΠ 070. 

844. Διρκ. κρῆναι, τὰ Αἱ. 
412. 

845. εὐαρμάτου (τυ 149) ἄλ- 
αος: ύιθ ΕΗ. ὅ. 

8406. ΟΡ 5ο οη 
ἀανοὶ ροννίηπο, ἀὰ πιο [2005 
οἰἴηπιαὶ οηἰβομβίθθη ἰδ, 56 8 ΓΓ6 
10} 1 ΘΌῸ} ἄοο} ἃ1.5 Ζθὰ- 
δ ΝΜ. δ ἐπιμαρτύρομαι ὑμᾶς. 
ῖ6 ἀο βοῦς ΒοΡεὶ ὕμεμε ἰδὲ δι8 

0 ἢ πἰομῖϑ 

835 

898 

840 



470 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ε' ᾿ 2 ε' : ,ὔ 

οἵα φίλων ἄχλαυτος, οἵοις γόμοις 

πρὸς ἕρμα τυμβόχωστον ἔρχομαι τάφου ποταινίου" 

850 ἰὼ δύ ὑστᾶνος, 
ΡΣ »- 

οὔτ᾽ ἐν βροτοῖς οὔτ᾽ ἐν νεχροῖσιν ᾿ 
μέτοιχος, οὐ ζῶσιν, οὐ ϑανοῦσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὦ ὐοϑ, πο σθν. ον , 

προβᾶσ ἐπ ἔσχατον ϑράσους 
ὑψηλὸν ἐς Δίχας βάϑρον 

κὺ ς --" 

ϑοῦ προςέττεσες, ὦ τέχνον, ττοδοῖν. 
- 2 }] , γ ΡῚ 

στατρῷον δ᾽ ἐχτίνεις τιν ἀϑλον. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. ᾿ 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 
.23) 2 , ΒῚ ν ἰ 

ξιναυσας ἀλγεινοτάτας ἐμοὶ μερίμνας 
Ἠομλοι" θ᾿ 6] 16 η. (Ατ5 ἄθῃ γρ. 
ἐπιβοῶμαι 'π ἄθη Βομο θη ἢ δΐ μη 
ἐπαυδῶμαιν δοπιδο!ι, οἷηθ αἸο556 
Δ5 646 Δη 46 }}.) 

841. οἵα (λυγροτάτα 829) νυν 
ἀπγο} φίλων ἄχλ. δΘΠΔΌΘΙ" ΘΡΚΙΆνΡε. 

849. ἕρμα τυμβόχ.; ἀἷδ πδο} 
ΑΤτ οἰπθ5 ἀνθ] 5 σονν 16 δ 61η- 
δια, Ὑ61: ΕΠ ον, ΗΘΙ. δῦ9 ,, πὴ 
ἀϊο αδιιον δοΡΘολι 51η 4", κακοὺς 
ὑφ᾽ ἕρμα στερεὸν ἐχβάλλουσι γῆς. 
ποταίνεος, γγ6 1} βοηϑὶ πῸ}" ψε- 
χροὶ ἐν τάφῳ τίϑενται. 

851. 16 ΦιοΙ θα οὔτ᾽ ἐν βρο- 
τοῖσιν οὔτ᾽ ἐν νεχροῖσιν, 
δοβθη ἀὰβ Μα85 ἄδθι" Απιΐϊδιν. ἀπά 
τ} 5ΟΠΒΙ ΘΙ] ΘΠ 6ιὴ ἀὀρβθηβαῖζο “ννὶ- 
80 θη βροτοί παης νεχροί: ΕἸ ΡΙα8 
οὔτ᾽ ἐν τοῖσιν ἔτ οὔτε τοῖσιν. 
γρ]. ΡΙΗ]. 1018. Εν. ΒΡ]. 908 
οὔτ᾽ ἐν τοῖς φϑιμένοις οὔτ᾽ ἐν 
ζῶσιν ἀριϑμουμένη, χωρὶς δή τινὰ 
τῶνδ᾽ ἔχουσα μοῖραν, 

809. )ὲ" ἝΟἾΟΡ [580 πηρο ἢ] 6 ῃ, 
ἀα55 Δηϊ. ἀϊο Ο161}16 ἴπΡῸ5. ΜΙ 55ρ6-πι΄ 
5010 Κ5. νυβομννοῖρι. 9 αἤ ον [ἀπ Ρ} 
ΟΡ ΤΡ 'π ἄθη 5ἰᾶνκοίθη Αδαρ οκοη 
Ζὰὰ (ἀϑι 1}, ἀδ85. 516 ἢ ΠΡ θη Τ ΓοΙΖΘ 
416 ΙΚῸ 5οιννν νϑυ οίχε πὰ}, ἃ. ". 
41ὸ (ἀδιιίππ, νυν ἴθ ἀντ 6} νυ Δ ., 
ἀδ85. ἀσγοῖ (ἀθμονβᾶπι σόροη αἴ6 
ΟΡνίρκοῖι Θο ἀπά Θνάππηρ ἰμ] 
δίασίο θοϑίθιο. ἘΤΘΊΠ ΠΟΙ, τὶ αἷδ 
80 Ὁ} Ἠῦρο σὰ νοι βίίϑϑδοη, [ΠρῚ 

ΘΙ" ΔΙ] 1161" 6], Αηΐ. 861 ηἴολ 
882 γΘΡΔΠ ΝΥ ΟΡΊΠΟΙ, ἀὰἃ 516 (ὠμὸν 
γέννημα ἐξ ὠμοῦ πατρός 411) οἴπδη 
Καιρί δυικἄιηρ ο απἃ Δ}}]}γ 1556, ἀ61" 
γῸ0 1) ίαιθυ" 11 Δη] ἃ [ἴ6.-- 

.ἰ85ὅ9ὅ. νογροϑο θη “δυῖ 
ἄδη αἰρΓῈ6] ἀθ5 ΤΥοῦΖο5 μᾶϑ1 
ἀὰ ἀ1ὸ}} ΒΟ ΓΕΙΡ Δὰ ἢ ἀθη Το π 
ἀον" ὮΙΚο ροϑιῦνχί, οἷη Αἰϑ- 
ἀνιοκ, ἄθη ἀδν (ἸοΥ ἀ655}}4}}} νυ ὩΠ}, 
Ὑγ6 1} Απἰ. 451 [ΘΙ Υ] 10} 510} δῦ 
6116. ἀο" ΠΙΚῸ ρΌ5.61 παι. οι 
(οὐ! οϑθη Α 656}. ραμ. 389 λαχτίζει 
μέγαν Δίκας βωμόν. ἔπι. ὅ89 
βωμὸν αἴδεσαι Δίκας, μηδέ νιν 
χέρϑος ἰδὼν ἀϑέῳ ποδὲ λὰξ ἀτίσῃς. 
Ὀ1Ὸ ΠΣ ΓΩΣ οὐ φυλάσσονται 
σεμνὰ ϑέμεϑλα Δίκης ϑοίου ΕἸΘρ. 
Ὁ, 14. -Ο Βὰν ἀϊο Ὑὰυ]ρ. προςέπε- 
σες-- πολύ, ννὰβ 50Ή ΘΟ} ρος 
ΟἸ 501} 151, Πᾶ})} 6 10} πδο] [,ἅπΡ. Α, 
Δ ΘΙΟΠῈΡ πολύν μᾶϊ, ποδοῖν δ56- 
50 ΟΡ πη, ἀν, ἢ. 1| ῬοΙάθη Εὰ 5- 
56 η, πο ρϑι, νυν ἀμφοῖν ποϑοῖν 
φεύγειν, δαίμων ἄγαν βαρὺς σο- 
δοῖν ἐνήλετο Ἰερσικῷ γένει 650}. 
ιι. ἃ. Ὑ6]. 240. : 
.,85ὅθ. ὅ0 “Ῥώνενα 810} δὴ ᾿Αηΐ.,, 
4885 οὐδὲν ἄτας ἐλλείπει γενεᾶς 
ἐπὶ πλῆϑος ἕρπον. ΤΠ) Π 6 ΠΠΓῸ 
ρενῶν ἐρινύς, ννοο!θ 5ἷθ. Ζα) 

Τηαν νϑΡ] 6. πα, ἀθλθη. ππδιι5- 
ΠΟΙ ΡΠ ΟΝ 6 ΟΡ 5160 "55. 

Αηἰῖ5ιν. 2: 2216 ἰΡόϑιΠοῃ θη 



ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

πατρὸς τριπόλιστον οἶχτον, 
τοῦ τὲ πρόπαντοςἩ 
ἀμετέρου πότμου 
κλεινοῖς “αβδακίδαισιν. 
ἰὼ ματρῷαι λέκτρων ται 
κοιμήματά τ᾽ αὐτογέννητ᾽ 
"ἐμῷ πατρὶ δυρμόρῳ ματρός, 

411 

Ἀ 

οἵων ἐγώ σποϑ'᾽ ἃ ταλαίφρων ἔφυν" 
πρὸς οὺς ἀραῖος, ἄγαμος, ἅδ᾽ ἐγὼ μέτοιχος ἔρχομαι. 

᾿ ἰὼ δυςπότμων 
χασίγνητε γάμων χυρήσας, 
ϑανὼν ἔτ᾽ οὖσαν κατήναρές με. 

ΧΟΡΟΣ. 
2 

σέβειν μὲν εὐσέβειά τις, 

Ὑγονίθ υθοκθὴ ἴῃ Απΐ. 416 5611}6}2- 
ΠΙΘΠ 5.6 ΕΡΙΠπησ πη ἃν ἀἃ5 [{η54] 465 
αΐθυβ, (6 Μεθ πἀπὰ ἀθ5 Βιι- 
ἀ6γ5, ὅ ἀθϑϑοη 6 516 50 δ] ὁπ 
ππίορρ ΘΠ 6. 

857 
αἴθ αν 50 ΡΖ] ΘΙ 5 [θη α 6- 
ἀδηκοπη, 465 νΝαίθνυβ ν16]}} 8 - 
γυΐπο5 δη ΟΡ] ΟῸ 5 πιηα ἄθη 
ΤΠ 6 ΡΟ ἀ ἢ 56} Ρ᾽ 6 5 81} Π]- 

165, ἀὰ5 ἄρῃ οΥΙδπομίθη 
Πα ράἀακιίάση "οϑυϊ το (ἀ6- 
ΒΟΗΊΟΚ." Οϑορὶι. αὶ, 4ὰ ψαύξιν 
ἄθη θη. υνἱθ ἀθη ἄθο. χι ᾶϑϑι (νΕ]. 
961), "εϊάθ ἀβι5 νου θαηάθα, ἰπ- 
ἄδμι ἀ6Ρ ἀδο. δίοῦ ἂἃη ἕψαυσας 
μερ. ἴνροὶ ἀπβοι οβδι, ἀὰ ἀΐθ565 
ἄθπ οἶχτον πατρός ΠΝ Ξ-- ἐπ᾽ 
ἄλγει ἐμῷ ἐπέγειρας οἶκτον. Ὁϊ6- 

ΒΘ οἶχτος (Π1ο}ι: οἶτον, ἀὰ 16- 
65 Ζι πρόπι΄. πότμου [οἸολ ἰπὶ δ΄ πη 
γοὴ ΔΙ} 6} βοίαβϑι. ΜΡ), ἰδ 
τριπόλιστος, πολλάκις ἀναπε- 
πολη μένος, νν6}} Θά ριυ8᾽ ἀΘβο οΚ 
πᾶς τις Ἑλλήνων ϑροεῖ Ὁ. (. 590, 
νΕ]. χὰ ΡΠ. 1238.Ὀ. ὙΥΟΙ] ἅΡ6ν 

ς ἁμέτερος π. 80 Υἱθῖ ἰδ ἃ]5. ὅ 
πεσὼν ἡμῖν. πότμος, 850 5016 551 
510}. ἀ6} ἸππΊρο ΡῈ Π)αἰΐν κλεινοῖς 
Δκαβ δ. 5ιαιι 465 ἄἀδη. ἀἄδνδη. 

,»0 0) ὰ Ῥονάμνίοϑι α΄ 

8602. γ6"ν. χοιμήματα μα- 
τρὸς ἐμῷ πατρί, αὗτογ.. 
Π ὺπιπηβοη ἀον Μυιίον 
1) ΘΙ ΘΙ ἃ}, νη 1 1 56 1051 
ΒΘ ΘΡΟΤ ΘΠ, ᾿Π50Γ61}Ὲ 1Π1 ΘΙ Ή ΘΙ 50} Π 
Ν ΕΒοραιίο ψᾶγρα, Ο. Π. 1248. 
1405. ἢὰ κοιεμ. αὐτογ. δ]οΐοι- 
581) 8415 ΘΙ ἢ ΒορΡΠΡ 4ἃ5 ἘΠ ΡΠ: 
ΠΟΙ 6. ἃ 5101} βίαγυκ "ΡθζΖϑίομηθι, 80 
μᾶ}6 ἴον τ [ἅὰ. Α δυςμόρῳ 
βίαι δυςμόρου. ΘΟΒΟΠΒΘθ6π, νρὶ]. 
0. α. 915 ἢ. 

800. ὁ ἕων, κοιμημάτων. 
808. ἀραῖος, ἐπικατάρατός 

διὰ τὰ ἐχείνων ἁμαρτήματα. 

809. )ὰ Αηϊ. π80}}) γαϊθ τπὰᾶ 
Μυΐζον ἅπο}} ἂἃπ αἀἰ6. ὕθνῖροι ΕΠ 1- 
ΠΘηΡΊΙΘθ. ΘΥπηοΡ᾿ νυνρα (859. [.), 
50 ΘΡυν ἅλμη! 516 ΡΟ ΠΟΙ Κοβ᾽ γ  Ρ 6 1- 
Τα ὐμαηρ, οἶἰπ ν ]οπ6 ἀονΡ Ζυρ ο6- 
ϑθη ΤΊ θ η ἴοι! ΟΡ ΟΠ. βίη νυ ἄρά, 
ἰηἀθη) 516, 6 65. Ζ ββοΠ ΘΠ Θ 
ΡΠορυ, δὺ ἀ16 ὕργᾳιθ!!θ. 41||6ὰ Ὁ π- 
μ6 115 ΖΚ ἢ . 5.0. [61 1 ἢ’ Ρἃ πᾶ 
ψουνν πβοιιιπρ 465 Ῥαγὶβ. 415. ἀρχέ- 
καχος (τι. ΑΙ. 1192), 465 ΕΠ]Θη5 
ἀ65 ΠοΪΖοθ, ψΟΡαϊ5. αἴθ ΑΡΡὸ ρΡ6- 
Ζί πον! ναρὰ αι. ἃ. 

811. 6]. Αἱ. 1021. 
8712. Δῃ ἀΐὸ Εννυμπαηρ ἀ65 ΡΟ]. 

800 

810 



112 

“ Ὲ ἐν , ,ὔ 

χράτος δ᾽ ὅτῳ χρᾶάτος μέλει 
σπαραβατὸν οὐδαμῇ πέλει, 

5 τιν » 3. ὦ γ 93 ’ 
515 σὲ δ᾽ αὐτόγνωτος ὠλὲεσ ὀργα. 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

Ἔπῳ δός. 
2) : 7 δ] ’ 

ἄχλαιτος, ἄφιλος, ἀνυμέναιος 

ταλαίφρων ἄγομαι τάνδ᾽ ἑτοίμαν ὁδόν. 

880 οὐχέτι μοι τόδε λαμπάδος ἱερὸν ὄμμα ϑέμις ὁρᾶν ταλαίνᾳ, 
τὸν δ᾽ ἐμὸν πότμον ἀδάχρυτον οὐδεὶς φίλων στενάζει. 

ΚΡΈΩΝ. 
ἂν ὦ. 9. 2 μ᾿ Ἁ ἣν ’ Ν “ - 

ἀρ ἴστε, αοιδὰς χαὶ γόους πρὸ τοῦ ϑανεῖν, 
ς ΔῸΣ Κ΄, 5Ὰ 4 ’ δ, ΒΝ γ , , 
ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς παύσαιτ ἂν, δἰ χρείη λέγειν; 

88ὅ οὐχ ἀξεϑ᾽ ὡς τάχιστα, καὶ κατηρεφεῖ 
τύμβῳ τιεριτιτύξαντες, ὡς εἴρηχ᾽ ἐγώ, 
ἄφετε μόνην ἔρημον, εἴτε χρῆ ϑανεῖν, 

εἴτ᾽ ἐν τοιαύτῃ ζῶσα τυμβεύειν στέγῃ" 
ἡμεῖς γὰρ ἁγνοὶ τοὐπὶ τήνδε τὴν κόρην" 

δηκΚηϊρίοηἀ ρἸοθὲ ἀ6ν Ομ ον σὰ, ἀϊδ 
7θποιὴ βοννοῖμο ΓΡοππθ ῬΗΙΘΗΙ 56] 
Δ οΡἀϊηρ5 ἀδ5 Ἀπ πο 5. γΘΡἢ, 06} 
Μδομβίροῦθοῦ ἀθ5. εἰν Μδομι Βοίγααυ- 
ἴθη 8561 πη ΘΟ ΡΟ  θαΡ: ἀὰ Αηϊ. 
ΠΡ Ὸ 05. ἔρϑίθιῃ Εἰ 5 1556. ΡΟ ]Δη- 
ἀἄο]ῦ, 50. πᾶ}))}6δ. δἷ6 ἀϊθ διναΐδ -ἀθν 
ΟΡΡΙρ κοῖς, ρόρθη νυν!  5ῖ6 ροΙ͂ ΗΠ, 
510} 56 105. Ζαχ ϑ ΓΘ θη. 

870. αὐτόγν. ὀργά, ἴνεϊὶ- 
Θη ΒΟ] 55η 65 Το 6 ἢ πᾶοἢ 
ἄδην, νναβ ἀὰ5 ἀδβοῖζ νϑυθοίθη, νϑ]. 
821. Α650}". δορί. 1032 Ποῖϑϑὺ Αηΐϊ. 
αὐτόβουλος. ΐ 
Βροάοβ: Ἀὔοκκοι" σὰ ἀθη56]- 

"δὴ ΚΙαρθη, 110 νυ ΘΙ θη Απί. 800 “. 
νοροπηθη Παίίθ. : 

ϑϑ1θ0. ἄκλ., ἄφ., 
νο Ὁ. (..-1221] ἢ. 

ἀνυμέναιος 

“ Βρϑοηάοῦα. δον] οἷ. ἰδὲ 
69. [ν Αηἰ., ἀά55 Κοῖα Βοίροαπάο- 
ἰὸν --- ἀδθηη νομὴ (πον 516} 516. 510} 
νον καηπὶ --- ἢν ἀϊο Τοάϊοηκίαρο δη- 
“[Πππΐ, 8. Ζὰ 0. (. 1708. -- ἀ δά- 

Ὶ - 
890 μετοικίας δ᾽ οὖν τῆς ἄνω στερήσεται. 

κρυτον ἃ]}5 ΕΌΪΡῈ 465 οὐδεὶς φίλ. 
στεν. δηϊοὶρὶνΡι, νϑ]. 191. Τνδοι. 
107. ΑΙ. 69. 

883, Κρϑοη γάϑοι ἃ ἀἴ6 ΕἾ ΡΘΙ" 
Ἰοδίυοιοπὰ ποῖδϑὲ ἀπ. γσάβοῖ αὐ} - 
θη. : 

884. Νοῦν. ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς παύ- 
σαιτο (λέγων ἀοιδὰς καὶ γόους), 
ἰ χρείη λέγειν; εἱ ἐΐ6 6} ΘΖ ἢ 
0. 1.0.1 

885 χαΐ 5016 550 510} 50 8ῃ, ἃΪς 
Ο" ἄγετε νονβογρίηρε. -- κατηρε- 

φής, ΚΡοΙ δι ρ, σὸν ὅ]} 1, 
νυ Βιθποηϑίδοκο Η65. ΤΊοορ. 593. 
γε) ΒΒ11.. 2712. Ε1: 972 ὲ 

880. περύπτ. ογϊπποΡὶ ἃη 820 ἴ. 
-- εἴρηκα, 114. 

881 ᾿. χρῆ, χρήξει, ϑέλει, πὰ 
Ἀ1π' 1313. 

889. [,ΘΙ561 ΚΟΒΡΓΟΟΙ ΠΟΥ 6 ΓΒ, ἀο 
ἄθη Κοίηὶ ἄθι" ἤθαθ νϑυδίθοκι υπά 
ἀϊο περισέτεια νοῦ ἴδῃ δηΚαπαϊρε, 
ψ:; δι 



ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 118 

ΑΝΤΊΤΟΝΗ. 

ὦ τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὠ κατασχαφὴς 

οἴχησις ἀείφρουρος, οἱ πορεύομαι 

πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς, ὧν ἀριϑμὸν ἐν νεχροῖς 

πλεῖστον δέδεχται Φερσέφασσ' ὀλωλότων᾽" 

ὧν λοισϑία ᾽γὼ καὶ κάχιστα δὴ μακρῷ 

χάτειμι, πρίν μοι μοῖραν ἐξήκειν βίου. 

ἐλϑοῦσα μέντοι κάρτ᾽ ἐν ἐλπίσιν τρέφω 

φίλη μὲν ἥξειν πατρί, προςφιλὴς δὲ σοί, 

μῆτερ, φίλη δὲ σοί, κασίγνητον κάρα᾽ 

ἐπεὶ ϑανόντας αὐτόχειρ ὑμᾶς ἐγὼ 

ἔλουσα χἀχόσμησα κἀπιτυμβίους 
χοὰς ἔδωχα" νῦν δὲ, Πολύνειχες, τὸ σὸν 

δέμας περιστέλλουσα τοιάδ᾽ ἄρνυμαι. 
χαίτοι σέ γ᾽ εὖ ᾽τίμησα τοῖς φρονοῦσιν εὖ.- 
[οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἂν εἰ τέχνων μήτηρ ἔφυν 

201 Γ Απὶ. ἴαϑϑι ἴῃ ἀἴθθον Α"- 
οι οάσνοάο ἀΐθ πϑιϑίθη 46 ἴμ Κομι- 
1105. ᾿γ}50}} 5 σΘΒΡΡΟο πθη ἀθάδη- 

Κθη ποοθ μα 15. ἀσδΡ 6 Πγ 6". συβᾶμι- 
πιθη., νν]6 ΒΕ ΑΙ. 
ΕἸ. 4ρ-- 309. 

591. κατασκαφής, χατεσκαμι- 
μένη, “ῖο 1100. 

892. οἱ (πορευομένη) πορ. 
πρὸς τοὺς ἐμ... 611] ἀὰ5. 66- 
νυν! ἀϊοὸ Βα ΠΟ Ρα [Ὁ νν ἂΓ. 

895. λοισϑία, «ψεῖ. 9040 [ -- 
χάχκιστα δὴ μακρῷ, νν6 1} ἁγνή, 
ἴπ ΓΡΊΒΟ 6 Φαροπά ἀπ Ιοθοπάϊρ θ6- 
ΒΡᾶθοη. Απάθιϑ ἰβιπθηθ 59. 

8090. ἐξήκειν, ΡΙΗ]. 199. 

201 --- 690. 

899. χασ. κάρα, ΕἰδοΚΙ65. ΥΕ].. 
519 ἢ 

900 ἴ( Βορῇοκ 65 [Ὁ]5 0 ΒΙΘΙ' 5ΘΊ ΠῚ 
ἄννθοκο βϑηινᾶβ5 οἴπον νοι 0). ἢ. πὐά 
(01. ανννοἰομοηάθη ΜυιΠορῦϊο. Βονῖ 
54 ἀϊο ὅοῃνν οβίθρη απ πάν, νν ἂ - 

τοηά πηι. ἰὸν ἀἰθ ἰοιζίθη ΡΠ ἢ 
δόβοη [οκαβίθ οὐ. [ὦ 0. (Ὁ. 
1098 ἢ ψἰνὰ αἰ ονάϊηρ9. Θοά. νοῦ 
θοϊάρη Τ᾽ σμ!ονη δηροκΙοιάοι ἀπά μὸ- 
Ὑν βοθοη, ἃἷβ8. 6 ἴῃ εἶθ }πἰόρνν οὶ 
βίοι θη 50}} 060} ἀάγδὴ ἀδοι ο πἰον 

Βορθοκιὸβ ἹΥ͂.Ψ 

8 

ΒΟΡ]ν. πίοθ!, ἀὰ ποῖ! ὅ0 [. Ο6ά. 
ΘΊΘΙ οι. 6] ἀθν ΒΙθηάπηρ᾽ 5υρι. Ὠθη 
ΕΒ ΘΟΚΙ 5 αὶ Αηϊ. ταἰ)οϑιαίίοι, σὰ 25. 

904. δοϊίοιδη ο π οΡπάϊ6 
16, ον δβοίιοη ἢ ἰῃ ἄδπη ἀυ- 
δθη ἃ|16} αυϊροβίηηίθπη (Αἱϊ. 
1282. Ὁ. Ἀ. 610) ἀϊ ἢ Ψ ΟΜ] δ 6- 
Ὁ τυ ἃ "6. Πῖ6 ἀθον!οἴογιο [,65- 
αν σ᾽ ἐγὼ ᾿τίμησα 11658 445 ΥΥ ε- 
56} Π0Π 6. νΘΡΙἴ586η, 485 6485 ἃη- 
ΠΣ τ ΠΧ τιμῆσαι αἰ Βαραπά 
ἈΦΟΝα βοβοιθῆθη νὰν. δῖον μὰ} 6 
ἴθ} Αγπάϊβ ἔπηθηά. δηρΘ ΠΟΙ ΠΊΘΗ, 
ν6]. τἷἱν ἄθμι ἀορροιίθη εὖ 1031. 
728.. ῬΕΠ. 612. Αὐϑοι. ἊΡ. 2806. 
αι. 890. 5000}. 216. 
908 -- 8 παι Α. Φ00}}5 415 απδοις 

οὐκαηηϊ. ἤθηη Απηὶ., αἴ βοηϑὶ ἀἷδ 
πο Προη ἀθϑοιζο ἀθι" αδιιον, ννϑὶ- 
οἰ6 16 ἀθ} ἀηνορνν πάθη οἰ 6 Αἰι5- 
πα ἰ 6 ἸοΊοο ΡΕΙΘ θη Δα ρ! ρίθα, 
αἱ 5 Μοιῖνο ρον" Ταῦ Βμ516}}}, 516, 
ἀϊο ἀπ δ ἢ} 556 πρὸ ἤδάο ἀϊθ υπ- 
νν ἀπάοιθανο ον Ζουριηρ, γι ρ6- 
πὰπά οι χὰ μά θ θη, π᾿ βίαγκρη γον- 
ἴθ ΔΌΒρΡοι, ννἅράθ μὲ ᾿ παι 
500 5156 0 αϊδομποιηθῦ 510} 
56 |0 5. αὐἰθοι νον θη ἀπὶ ἀΐ Βρίη- 

8 

890 

900 

θ0ῦ 

πασυσυσνν τοὐν τ ΣΑΛΛΛΘΘμΗΝΝ 
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λα υ ,ὔ Ν ") ’ὔ 

οὐτ᾽ εἰ πόσις μοι χατϑανὼν ἐτήχετο, 
“' ΡῚ 

βίᾳ πολιτῶν τόνδ᾽ ἂν ἠρόμην πόνον. 
τίνος νόμου δὴ ταῦτα πρὸς χίριν λέγω; 

,ὔ ᾿ 2) , 2 3 

“πόσις μὲν ἂν μοι χατϑανόντος ἄλλος ἣν, 
ΒΩ 

910 χαὶ παῖς ἀπ᾿ ἄλλου φωτός, εἰ τοῦδ᾽ ἤμττλαχον, 
μητρὸς δ᾽ ἐν “4ιδου καὶ πτατρὸς χεχευϑότοιν 

61} ἴἤρον Ἠδηα] απ ρϑνν οῖ56. νυν θϑθηῖ- 
ΠῸ τρᾶροη. ὕπ4 νυνὶ Κῦπηϊο Δηϊ. 
βάρη, ἰϑρίοπ ἴἢΡῈ ΕἸ] ΘΙ ΠΟΘΙ, 80 
Κῦπηϊο ἴππ ἡ Ὸ ἢ] πο οἷα. ΒΡ ΔΟΡ 
Ῥδβομθονὶ ρθη, ἀὰ 516 862 ἵν αἴθ 
λέχερων ἀταῖι, ἃὰ5 ἄθηθδη 5ἷ6 ἀραῖος 
ΘΙ ΒΡΡΌΒΒΘΠ,, ΒΟ] .} 1} {πὰ 
Μοὶ ἀἴθϑονρ δηϊ ογπίθη ΜΙ ΟΡ] ΘΙ ΚΟΙΙ, 
οἶποῦ Βυαάθν χὰ θοΚοιηθη, νυ ρ6 
516. Ρο]. ἄδθη Ἠσπάθη υὑπὰ Ἀδαθνὸ- 
Θ6 1 ἀρθου]αϑβθη πὰ) 6 η 7 ἢχι δ6- 
5616 πὰ 510} δι556 5 δηάθνη Ζ ΘΙ ΟΠ Θἢ 
ἀον σηπάομι ποῖ. ϑρυδολ] ο Ηνιθὴ 
απ ἀῃροβοβοκία Αὐδάγοκο, ννᾶλ- 
τοηά ἀϊθ Ο6}}6 ἀὸ8 ΕἸ ΒΟ 16 }}50}5 
Θθοη 50 Κὰρ ννὶθ ἰγορηὰ ἰσὲ. Β6ὶ 
Ηδνροάοι 8, 119 16. [αἰ ρ] ΘΠ 68) 
(αι πη, ΘΙ ΘΙ ΠΡ ΟΙο5. βοϑιδιοί, 
οἴπθη ἰππο" ἄθι Το θοϑυ πη θη 
Δηρομδνιρθη δυβζαν ἅμ] η, ἄθι ἀ88 
ΤΠ θθη βοϑομοηκὶ 56. 50116, ἴοι 
απ Οαἰΐοα ποο Κιηάθι, βοπάθιῃ 
τπὶ ἄρῃ Βγαάον ἀπά πιοῦν} 1Π|Γ6 
Ὑ 4} ἀδάμπγοι: ἀνὴρ μέν μοι ἂν 
ἄλλος γένοιτο, εἰ ϑαίμων ἐϑέλοι, 
χαὶ τέκνα ἄλλα, εἰ ταῦτα ἀποβᾶ: 
λοιμε: πατρὸς δὲ καὶ μητρὸς οὐκ- 
ἔτι μευ ζωόντων ἀδελφεὸς ἂν ἄλ- 
λος οὐδενὶ τρόπῳ γένοιτο. ταύτῃ 
τῇ γνώμῃ χρεωμένη ἔλεξα ταῦτα. 
Ὅροι Πουοάοι 50 ἀπ5Γ6 ὅ16116 χίθηι- 
ποῖ ννοριροῖγοα. θη ον ἀπὲ ΒΡ 6] 
5ρᾶϊτον ΑἸ Ραπρ᾿ νοὴ οἴπθιη ϑοιδι- 
ΞΡΙΘΙΟΡ. Οὐδ. βᾷι ϑΟΡΠΟΚΙΟ5᾽ Β0ΠΠῸ 
Τορίοη οἰπροὶορῦ, ἀπ ἀϊο ΑΙΒΘΠΟΡ, 
Ὑ 6] ΟΝ 6. ἀ ΓΙ οἰομοη ΒΟΡ Ἰβμθπ. ΡΘΡῚ 
τοομύρη, χὰ οΡγοαθη.. ΑΥΊΒΓΟ 6165 
[ΡΟ ΟΝ 185. 516 Ομ ηΘ Αηβ!058, πᾶ 61 
ὉΓ 5ῖ60 Ἡμποῖ, ὃ, 106 α«]5 Μθεορ δη- 
ΤᾺ ΒΡ. νὸν Ῥαγδαοχοϊορίθθη δι [5 16]16, 
μλΐ556. δύο ἀγῦπάο "θ᾽ ρθη, 

90ῦ. γάρ ραβδὺ πίοι, 0} χαπὶ 

γοΟυβθη, ἀὰ 65. βἴο ἄθη ατγαπά 
ἀ65. (εὖ) τιμῆσαι δηρίο!. --- Αὐϑ 

“ἀἄθηὶ ΖΔ ΘΠ δ ηΡ᾽6. 50}} ογρᾶηχί 
ννϑυάθη: ἀπ ἃ αἷν οἷ Κη ἀ 5 6- 
ΒΙΟΡΡοη νᾶρθ. ἄδβϑϑθη Β6- 
δΒιαϊϊαπδ᾽ νου νῦν ὕν- 
4ἀς -- βονδάθ ἀϊθ Ηαδιρίβδοιο. 
906. κατϑ. ἐτήκετο, 56] 881|, 
ἀὰ ἐτ. πὶ Ποίββθη Κἂπη ἐκ ὁ 650 6- 
"61, Ϊπ 5 ΘΟ ΓΘ. πΙΘΒ. 06} --- 
ἐπύϑετο, νῖθ ἀθν" Τ,οἰοηπαμι (65 
ῬοΙγπΘΙΚο5. Εὺδ 5011 ποίϑϑϑη: νν ἃ- 
ΓΘ οἰ ἀλι6 ΟΡ 5 ΘΟ ἢ] ἃ 6 ἢ 
πὰ ἀθ55θη Βοδίδιίζαπρ αἀἢ- 
ΟΡΙΒδ δ. 

ΘΟ, βίᾳ πολιτ ὧν δι 19 πη- 
ΒΘΒΟΒΙΟΚυ θα ] μην, ἀὰ Αἰ  ἰρ. ἀΐθ᾽ 
ΜΆ55Γ6 50} Κα ΘΟῊΝ Βἰο ἢ ἃ15 δβαμμπ- 
ὙνΠ]]6ὴ ἀ6Ρ διδάν σο θη ᾿ᾶ5βθη Κᾶπῃ, 
γ8]. 914. --- ϑιαι 465 Ποιμον 50] θη. 
ΑονΡ. ἠρόμην μάθοι) Απᾶνο ἀἃ5 [ἡ- 
ΡΟ. ἠρόμην. 

0908. 16 δοιθδυρασο Ὀλϊπρὺ ΒΙῸΣ 
Θἰμθη 50} 6 Ζη α Π6ὴ ΤΌη ἴῃ ἀἰθ 5161], 
ν8}]. ἀδρορθη 921. Ὁ. (. 1308, -- 
νόμου, ἨδρΡοά. γνώμη, νρ]. 914. 
09. χατϑανόντος, πᾶ]. τοῦ 

προτέρου, ἱπάθηι ἀὰ5 Ῥαυιϊο. Πΐοι» 
ἘΠΡ58Θη 4 ἃΡ50}] δίθ} (0. ἢ. 629), 
ἀὰ οἷπ ἀδροηδαΐζ δα μῇηάοι. 9. Κ]8ν 
ἰδὲ δι οἷ μῖθι" 416 ον αιϑδοίζιηρ, 4855 
ἀοΡ (ἀθιμᾶ}}] 50! 0η νον ἄορ Τοάο 
ἀὁ5 Κιμάθβ βου θη 56 50]1, νυ 655- 
μ41}} 910 ἀπ᾿ ἄλλου φωτός, ννᾷϊι- 
γοηά "61 Ποιοά. αἴθ γον βδθιζαπρ, 
510}. νοὴ 56105: ΘΡΡΊΘΡΙ, ᾿Π50]ὉΓΏ 65 
5108}. ἀογ' τ ἤθη 7 οα 465 (ἀθμ}8}}}5 
μδηάο!}. 
. 910. τοῦδε, τοῦ παιδός, ὃν 

εἶχον. -ο ἥμπλακον ἰδ: ἀπ Ἀ]ἃν, 
βία! ψᾶγο πὶἰρ υπϊορβᾶρὶί, 
ποίη Κιπά χὰ μοϑίαι τη. 
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2 ΒῚ 2 2 δ [χ ΎΧ ’ ’ 

οὐκ στ ἀδελφὸς οςτις ἂν βλάστοι ποτέ. 
- 2 τοιῷδε μέντοι σ᾽ ἐχπροτιμήσασ᾽ ἐγὼ 

γόμῳ,] Κρέοντι ταῦτ᾽ ἔδοξ᾽ ἁμαρτάνειν μῳ, Κρέοντι ταῦτ μαρ 
“ , , 

χαὶ δεινὰ τολμᾶν, ὦ χασίγνητον χάρα. 
Ἁ - 2 - 

χαὶ νῦν ἀγει μὲ διὰ χερῶν οὕτω λαβὼν 
' 2 

ἄλεχτρον, ἀνυμέναιον, οὔτε του γάμου 
μέρος λαχοῦσαν οὔτε παιδείου τροφῆς, 
ἀλλ ὧδ᾽ ἔρημος πρὸς φίλων ἡ δύςμορο ἐγ οημος πρὸς φ ΠΩΣ 9 6 

- γ ’, , 

ζῶσ᾽ εἰς ϑανόντων ἔρχομαι χατασχαφαὰς" 
, - ’ὔ , ποίαν τεαρεξελθοῦσα δαιμόνων δίχην; 

τί χρή μὲ τὴν δύστηνον εἰς ϑεοὺς ἔτι 
βλέπειν; τίν᾽ αὐδᾶν ξυμμάχων; ἐπεί γε δὴ 
τὴν δυςσέβειαν εὐσεβοῦσ᾽ ἐχτησάμην. 

3 -Ἰ 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὖν ταδ᾽ ἐστὶν ἐν ϑεοῖς καλά, 

912. δίαιε ἀδθ5. βο!]θο θη ὅςτις 
νυ ὔρἀθ 5001". βΌΒΟΒΡΊ ΘΙ η Πα ῃ οὐχ 
σϑ᾽ ὅπως Εν ἂν βλ. ποτέ. 

918. σε ἰδὺ "δὶ ἀδὺ ννεῖίθα Τθη- 
πππρ νὴ 904 πηνοΡβίβηά! οι. 

914. Ὀγβρυθπρ! οι ρα Κρέοντι 
μέντοι οὐον Ιόνῳ Κρέοντι 8ε- 
βἰαπάθη μάθη, νγοάτιρο ΚΡνθοη ἃ]5 
μῶρος (409) ἄδθη εὖ φρονοῦντες 
ΕἸ τυ θα ΘΟ ΡΘη  8.6}}} ὙγΔΙ. 

910. ἄγει με, ἀυγοῖ βοῖπο ὅθ! 6 ν- 
Βθῃ; διὰ χι, σὰ Ὁ. (ὦ. 410. 

911}. Ὑ8].. 814. (0» οὔτε πω 3) 
919. ἔρ. πρὸς φίλων, 8160. 
920. ει. 810 ἢἹ 
921. ἸΩΑΝ νΡΓ ἀϊθ86. ΕΡαρο "6- 

50 ΠΕ 65. νόσοι 465 γοΡ γα 5. 854 ἢ 
ἁαΐ. 

922. χρή, 5011, ἀανῖ, Καπη 
16}} 816} ἀἸο5θη [Πηπἰᾷπααπ, νυ]. 
884. -- ἐς ϑ  β ἀν ἘΑὰ. ἡ998. 

923. τένα ξυμμάχων, θη 
πατ' ὕροῦιααρῦ νοῦ Βυπάοθ5ρ6- 
Π0886η, ἀ. [. νγθη, ἄθη ἴδ 1 
ξύμμαχοι Ρθομπθι ἀρ, βιᾶγκον 
415 τένα ξύμμαχον, γν8]. τὰ 251. 
882. ΡΙΗ]. 692. 

924. 6" "ᾶ)»Ὲ ἀδη ονυνατνῖ 
ἀθν ἀουυ]οϑιρκοῖῦ πεῖν ἀπνοἢ 
θη Εγδιμϊρ κοὶς ΟΡ 0Γ- 

"»δ6η, 50 ἀαϑ5 ἴον νοη ἄθη (οί η, 
ἄθγθη (Ἃἀθϑοῖζο ἴον ἄοοϊ διυΐρθομὶ 
161}, πὴ Β6ΊοΙΙι6. φο άβϑοη νου. 
Πὸν Ατὶ. τὴν δυςσ. (ν5}]. 942 τὴν 
εὐσεβίαν) -- ἀϊδ τηἷν 50] ἀρ ρ ΡΠ, 
ἀν νουνατγῖ ἀον δυςσέβεια, ἘΠ. 
908 εὐσέβειαν φέρεσϑαι, βοπβι δει- 
λίαν, μωρίαν φέρεσϑαι, ἀρέσϑαι, 
χτήσασϑαι α. ἃ. 

025. Νδοβάθιῃη ἀθὺΡ πορθρ 146 Γ- 
ΒΡΓΌΟΙ χυνβομθη ϑιγαο ἀπά ἴϊη- 
5011 Απὶ. [γ οἴπθὴ ΑῸΡΘΠΘΠΟΚ 
ἃη ἄρῃ (Οίίογη ἸΡΓῸ νοῦ άθη [1658, 
ῬΡΊΘΒ. δυΐ ἀθν 516116 ἀϊ6 66 ΡΖοϑιι- 
ΒΌΠΡ ἅ1 80 δἰἄγκοῦ ΠΘΡΨΟΙ, 6885 
416 Οὐίίον. δυῖῦ 1ῃγο ὅ6 116. βίθῃθη 
πη 4 ἴἢΡ6 Ο πᾷ] 6} ον ΟΡ 5 Γ !Γ6 ἢ νν 6}"- 
ἄἀθη, οἷη ΕἸπρουΖοὶρ δῖ ἀ16 Καίἃ- 
5 ΌΡΙ6. Ὠοοἷ --- 50Π6}} ἀΡὈ0γ6- 
οἰθηά -- 11 ἀϊ1655 Μ ΊΡΚΙΙΘΝ 
μοὶ ἀθη ἀδιίιογη (ἐν ϑ., 459), 
νν 16 Κρροη νυνᾶπαιϊ, [ἄν "6 1 [41}]5- 
ΟΡ, ἀᾳ455 πιοῖηο ἔγοιο Τδαΐ 
415. βΌΪΠ05 ρβοδίσαῖ! ννρά, ἀδππ 
ἸῺ 0.55 16 ψΜΟΝ] [ὧν ἀδ5 Εγ'.- 
ἀυ]ἀθῖο νονυζοιμαηρ ὕἅρθη, 
ἃ15 ἀὁ 5 ΟΣ ΘΠ θη 5 56Β 0] δ. 
Απΐ. ΜΝ] ἴῃ ἀρ {{πἴου νυν], [4}}5 
ἀ16 αὀίῖον Κυθοηβ ϑργιαοῖ ρα Π 6 15- 
86, ἰῃρθη Ζονη Δυΐροῦθη: ξυγ - 

9 

91 

92 

ὕ 

0 
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, ὮΝ - ς ἷ 
παϑόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηχότες" 

υ }] ε“.} ς ’ ᾿ , Ν 

εἰ ὃ οἵὸ ἁμαρτάνουσι, μὴ πλείω χακὰ 
’ ὌΝ Ν - γ , Ἂ ’ 

σπάϑοιεν ἢ χαὶ δρῶσιν ἐχδίκως ἐμέ. 

2, ο - 

ἔτι τῶν αὐτῶν ἀνέμων αὑταὶ 
“ ἐς : ϑι 73 930 ψυχῆς διπιαὶ τήνδε γ᾽ ἔχουσιν. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

τοιγὰρ τούτων τοῖσιν ἄγουσιν 
χλαύμαϑ᾽ ὑπάρξει βραδυτῆτος ὕπερ. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

οἴμοι, ϑανάτου τοῦτ᾽ ἐγγυτάτω 
Ἂ Ἄς τοῦπος ἀφῖχται. 

ΧΟΡΟΣ. ι 
930 ϑαρσεῖν οὐδὲν παραμυϑοῦμαι 

μὴ οὐ τάδε ταύτῃ καταχυροῦσϑαι. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ὦ γῆς Θήβης ἄστυ πατρῷον 

γῶναι, νῖο ξύγγνοιαν, ξυγγνώ- 
μην ἔχειν, νοῦ φοῖμοη, Νδο! - 
δ'οῆῖ ἅρπη, νον ἀον ἀοσοηϑαίΖ 
ΒΡΡΙΟΒ ες, ἀο!6. τον. [ἂν βου] Τρ, 
ἄἀἄδπη νν1}} ἴοἢ} ν θυ Ζο ἢ ν᾽ ἃ 5. 16}} -ρ6- 
ἀυϊάοι; 51η4 ἃ) 861" ῃιθῖηθ (ὑδρη 6" 
50] ἀἰρ, ἀᾶπη τηὔροη αἴθ ἀδίίοι 
ἱῆπθη πίοι ν ΡΖ μοη." ΝΥ [)6- 
αἴας ἀμί. Ἰοίχιθροθ νον αι βϑοίζί, 
Ζοῖδὶ βόιοη εἰ ἐστίν ---, ξυγγνοῖμεν 
ἄν, παμιὰ] ἀιοῖ ἀον Ρ]αν. ἄδη αο- 
ἀαηκοη ἃη ξύμμαχοι ἀσγο!θ]οΚοη 
Ἰᾶ 55. 

9217 [( θοροῦ ἀθρθηβαιζ:,, Θη- 
ννοάοῦ 16ἢν 06 ο᾽Θ ἔθ ΠῚ οὐδ 
Κνγϑοη : ἄδηη πιὗρο ΘΙ" ΟΡ θη. 50 50 ΝΥ ΟΡ 
Ἰοϊάθη ννῖθ δ" δη ἢ) σ΄ Θ ἢ ἃ η.᾿ἢ 
ἍΜ Απὶ., ἀϊὸ πρὸ οβιρα ηρ [τ 
ἀϊό ΠΡ ἄρ 6516 ἀΠ5 16 {895 τι. 50η51), 
ἴἤροη ὙΥ Τά δυβ οιθΡ. ἀἃ5. 80  νν Θ5[6 
[πὰ] ἁπνν ηβοιθη, 50 βᾶρὶ 516 56}}} 
ΠΡ: ν ΠΙΘΒ᾿  Θ ΠΡ 415. [ἢ [ο]- 
46", νοὶ! Ηδῆουοα ὑπάθηκθαν 51. 
Φοποὶ ν᾿ ὕπβοθν ἤᾶη (Ἰ]οΙ 65, ΡΏ]]. 
1904}, 1114. Αἰ. 899 [( ΚΕ], χὰ 649. 

928, καί, ΕἸ. 1146. --- [πη ἄδπι 
50 ΠΡ Βοϊοπίθη ἐκ δέίκως ϑβρυῖομι 
510} 416 βιἄρκϑιθ ΠΡ  Ζουριιηρ ἃ 115, 
455 ἀϊὸ αδιίοι" ἴῃ 1Πγϑῖὴ δίηπο οηΐ- 
Βοποιάθη νου θη. 

929. ἢὸ5 ποῦ ΒοπιουκΚαπρ ΡῚΠ 
ἄθη πἱΐ ΠοθΘ ΡάΠΠ05 ΡΟΒΡΓΟΟΝηΘἢ 
ΒΟΒΠ αβδυνορίθη. Κορ. ἀνέμων 
ψυχῆς (βδιοο!οπδυῦνα 6) δεπαί, 
Ψ81:.151- 

030. γε, ἄοθπα Κρθοπ Κῦπηϊθ 
7602: ν᾽ 6] } ον ἀπάθνη ϑ΄ίππθ5. βϑίῃ: 
4855. ἄθαι ποῦ 50 ἰ5}, Ζοίρι βθῖη 
νοΥ!, νογάι Γ Θη ἀΠΠ} 0}. ἄον ΟΠ οΡ ἃ]-- 
6" ΠΟΙ πα πρ᾽ Θη βαρ, 

931. τοὐτων λαύματ α(ταῦ- 
τὰ κλαύσονται), [Ὧν ἀἴ6 565 ΘΓ 
πη ἢοάρη. ἀον Αηι., νν 6] οι Ιἄπρϑι 
πᾶμ 6. ἀΡ ΘΙ ΠΡ. δοίη. 50116η. Κυθοη 
ΘΒ} ἀπταπ 0 απηἀ χὰ. 

0895 Γ᾿ Ατοὶν πῖον θ ἃ} ἀθι" ΟΠ ον" 
ἀὰ5 ἰοχίο ΝΥογιί, ποῖ Κρθοη, ἀδν 
65. θΘΡΟΙ 5 ΘΟΒΡΡΌΘΠΘη παι ίο. --- τ ἅ- 
δε ταύτῃ, 39. 

921. ν!ῇ!. 8427, .--- ,,0. ἄθ5 

πο σου δι ϑ ἀπ σ-ςς.ς. .ς0|7ὺ.ὺ2.Κν... τοῖν νς  - ρον, 
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χαὶ ϑεοὶ προγενεῖς, 
2 Χ Φ ὦ , 

ἄγομαι δὴ χοὐχέτι μέλλω. 
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λεύσσετε Θήβης τὴν χοιρανιδᾶν 
μούνην λοιπήν, 
οἷα πρὸς οἵων ἀνδρῶν ττάσχω, 
τὴν εὐσεβίαν σεβίσασα. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ ά. 

ἜἜτλα χαὶ Δανάας οὐράνιον φῶς 
ἀλλάξαι δέμας ἐν χαλχοδέτοις αὐλαῖς" 

1,Δη465. Τ 66 γἄτο ] 10}}6 
διασι." ' 

938, ϑεοὶ προγενεῖς, αὐτί, 
. (16 ἀ!οϑίθη Βοβο μα Ζον 465 Θίδιηη)8, 
Αγ (παλαίχϑων Α6560}ι. δ ρί. ,105) 
πη Αρβγοάϊα (γένους προμάτωρ 
ϑ6ρί. 1217), ἀϊθ ΒΠΓΘΡα ἀθι' Ἠδιῖμο- 
Ἡϊ1 4, Ὁ 108} (ἀθιμ ] πη ἀθ5. Κδάιηοβ. 
Αἱ. 380 Ζεῦ, προγόνων προπάτωρ. 

940. 16 γυ]ρ. Θήβης οἱ χοιρα- 
νίδαι, τὴν βασιλίδα μούνην λοι- 
πήν. ἈΑΒΡΘῸΓ μι Ι556π. 80} ἀ16 (δμο- 
γοαΐοη 988 ἄνακτες, 8} νη 5 ΓΘ ἢ 
6 Κοπηΐθη 516 χοιρανίδαι μαίβϑδη; 
ανὸ Δπΐ. μ}1} 5101Ζ 510} ἃἷβ. ἀ16 ἰοἰζίθ 

(11) 

ἀδν ΗοΡΡ ΘΟ ΠΡ [ἀη}}}16 ΒΟ Ρδοι οι, νος 
1} ἴθ ᾿πρθι 5016 }Ζ6 [ϑιηθπηθ πΙο μ᾿ 
ΤῊ 6 ἢ} 15 ἄσμίοβ. αἸ]ο ἃ ἀ65. δ [Δ 15 
5.10, νϑ]. 805. 899. Ὠδπι Μοίγιμ 
μαᾶΐ πᾶ ἀπγοι βασιληίδα ταὶ ΠΟΙ ΙΘα 

ΟΒΟΒθΟΝ,, 80. Α ἂπιὶ Βᾶπάς βασί- 
λείαν : ἈθῸ. νον Καὶ ὃ πῚ 5 1 ἢ ἢ Κἂπῃ 
516. 510}. πθῆπθη Π0ΟΪ Κἂπη βασιληΐς 
γι πη ζοβϑίηη Ροάριίθη. (ἀθνν 155 
γᾶ" βασιλειδᾷν (--- τῶν βασιλείων 
παίδων) (Ἰο0556 τὰ ἄδπηι δομίθη τὴν 
χοιρανιδᾶν, νγὰϑ ἴ6]} πὶ: Επη- 
ΡΘΡΙτ5. ΒΘΡΘΘΒΙ6Π10. Π4}06, 

9438. τὴν εὖσ., νε]. 924, ἀϊ6 
50] ἀρ ΡΠΙομὶ ἄδν ἘΡΟιηπι]Ρ- 
Κοιι. 

944--057. Απ ἀγεὶ ἀδθν Ποροθη- 
ϑᾶ 56. ΘΠ Θ ἢ πίθη ΒΘ ίβριθ!θὴ νοη ἅμη- 
Ἰιοιθὴ Τ᾽ οἀοβαγίθη. ἀα}0}} ΕΣ ΤΠ 50}}1165- 
50 πη ἴῃ ἀταθυν πάη σθη θονν ἰδὲ ἀ6ν 
ΟμονΡ, νἷθ ἀθὺ ΑἸΠπδοι 465 γογ- 
"νᾶ πρΠ 5565 ΝΊΘΙΙ5 νυ ἀονϑίθ θη Κῦμηθ 

(Υ81]. 951. 986), αὧὰὰ ἀδάμπμοι Απηΐ,, 
ΘΠ} 6 7620 ἀρ Ὁ πυρά, σὰ ὑΡὃ- 
βἴθη πηἀ ἴἢ1 Πρ 6 Εροθαπρ δη- 
ΖῈΘ ΠΡ [6] θη, Ὑν Θ5514}}). 6Γ' 516 949 
ππαἃ ποομμη]α 9857 δηροάθί, ἢ ᾶΠῸΡ 
944 ἕτλα καὶ Δανάα, 9806 χαὶ ἐπὶ 
Κλεοπάτρᾳ ἔσχον Μοῖραι. 6 ἃπ 
ῬιπάΡΊ 56 6 γ οῖβο διροΘη 46, δΔαοἢ 
ἴηι ἄθη [δι υ 9. ορπδίθη ἈΠ γ᾿ ππ ἢ 
510}: ἃ15 ΤΏσοποΙ θοκΚαπάδηάο (μοῦ- 
βοβδηρ Ποὺ ἄρῃ [πΠ18]}0 πδὸϊι οἷπο 
᾿γγίβοι ΤῊΠ]ΟΡΊΘ, 16 ἀδν 56 1" ἅπη- 
6 Αθϑοι. 6(δο. δ85 ἢ νοὴ ἅδη 
ὙΝ δρπῖββοη ἀονΡ γ εῖρεν, ἢ ροὶ Βε- 
Ιορὲ ἔχ ἰρροπὰ οἷη Εἰ ῖρηβ5. (6. 
Θεῤξηϊνοιε οὔθ. οἴπθη ἀδάδηκθη 
ἀσγοι Βοίβρ 1616 ἀθν γονρΖοὶν βηά ρὸ- 
νυν ΠΟ} : 850. ὑρόϑιοι ἴῃ 46 1]. ὅ, 
980 ἴ. θίοπο ἀ16 νοι ΠΙομ 65 νου- 
νυυπάθιθ Αρῃροάΐθ. πϊῦ ἄἀθπὶ νν ἃ 
ΑΓ65, Ηθγθ, Αἰάθβ ζὰ δρἀυ]άθη ρβο- 
ἤδη: ὙΡΙ, ΚΟ. δι; 1161. 

944. οι 56]})81 ΘΡΡΊΘΡΙ 5(οῖν ἂι5 
ἕτλα οἴη τέτλαϑι, ΜΘ ΙΠ. ἃ. 0. 
Τέτλαϑι," τέκνον ἐμόν, χαὶ ἀνά- 
σγεο κηϑομένη περ Πολλοὶ ,7ὰρ 
δὴ τλῆμεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχον- 
τες .... Ὑλῆ μὲν ᾿ἅρης -- τλὴ Θ᾽ 
Ἥρη. -τ τλῆ δ᾽ ᾿ἪΑἴσης. 

945. δέμ 
ποιὸ ἀοφοια], 

αςΔανάας, ἢ ἃπὰἃ 5 
Τύδοῖ. 904. Π]ὸ 

αὐλαὶ 5]πὰ χαλκόδετοι, νΥΝ61} ἀὰ 5 
ΜΔ ΡΟ Κι τὴ ΘμθρΡηθη, ἄσυτγοι Νὰ- 
561 θο[οβιρίθη Ρ]αἰίθα θοΙορὺ ἡ ἃν, 
Ὑ 16 πη 65 ποοίι ἴῃ ΤΊ ΘΔ ΓΟ γῸΠ 
Μνυκοπὰ βοϊιπάθη δᾶὶ. 

940 
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κρυπτομένα δ᾽ ἐν τυμβήρει ἀδονὰ χατεζεύχϑη" 

χαίτοι χαὶ γενεᾷ τίμιος, ὦ τιαὶ, 7παῖ, 

950 χαὶ Ζηνὸς ταμιξύεσχε γονὰς χρυσορύτους. 

αλλ ἁ μοιριδία τις δύνασις δεινόν τὰ 

οὔτ᾽ ἂν νιν ὄλβος οὔτ᾽ “Ἄρης, οὐ πύργος, οὐχ ἁλίχτυποι 

χελαιναὶ νᾶες ἐχφύγοιεν. 
᾿Ἱντιστροφὴ ἄ. 

9406. τυμβήρης ϑάλ., δνὰ"- 
ἀΡεϊρ, βοηᾶπθΡο ΒΘΖοι οι ρ᾽ 46} 
αὐλαί, ἀπ ἀἴθ ΑΒ Π Ομ Κὶς τἶν 46." 
ἄον Απι. θεοβιπαι θη ἀνα ἄθαμ}}- 
ὁπ 6} Ζὶ θοζοιοιηθη, νρ]. 848 [( 585. 
891. ΟΡΡΊοΙοῖι θᾶηᾶθ, ὑνθ]ό 6 νοη 
1Β 6} ναῖον" ΟἰπΟΘΡΘΡΡῚ νὰ}, ἀὰ- 
τὴΐι 56 Κοίηθη, οἰπϑῃ Θράκοὶ ζχι- 
ἴορο ἄθὰι ἈΚΡΊΒΙ05. ψΘΡ} ἀρ δ5ν0}- 
θη, ϑόιη βουθᾶνγθ, πᾶοῖι ἀδν ἀϑθανρὶ 
ἀδ5 ῬΟΓθΘ 5. ἀπο ἀθη οοϊάπθη ἢθ- 
θη (65 Ζθι5 (1|. 14, 319) διι5. 1ΠΠ06}" 
Πα θοροῦ ππὰ ἴα οἴπθηὶ Καβίθη 
αὐ ἀθιὴ ΝΙΘοΡὸ δυβροϑοιζΖί να 66. 
Νοῦῖι Ῥαυβ. 2, 23, 1 88}} ἱπ ΑΡβῸϑ 
ἀὰς χατάγειον οἰχοδόμημα, ΠΣ) ὺ 
Ὑγ 6] οΙΘὴι (61 χαλχοῦς ϑάλαμος ([6᾽- 
γαία ἀοην 15, Θ᾽ {15 Ὧϊ14} 14 5 
Ῥγορόν!., {7 }»5 απόηπθα Ποναι.) 
ΘΡθαὰ! βοννοϑθη ὙνΓ. 

950. η ταμιεύεσχε, ἀΐ8} 6η- 
σαθαΐί, Ἰἰοδὶ ἀὰ5 νονιραθθη 465 
Ζθι5, ἀδὺ ἴπν βοίηθ γογαί ἄηνθῖ- 
᾿ραιίθ, ὙΥ]6 ΘΙΠ6" λοι θ ἢ ταμία 416 

χτήματα ἀ685 Πδι.868. 
951. νὲν». ἅ μι. δύνασις δεινά 

τίς ἐστιν, νϑῖ. 9871. 2 
ἢ 2; ΜΕ ῬΑ δ᾽ δηῖυϑ ΓΑ ν 
΄ ᾿ Ψ, ᾽ 

ἨδΙμθη ἰδὲ ἀσγοῖ οὔτε --- οὔτε ἀπά 
οὗ --- οὐ πιανκίρι : νον ΒΘΊ6ἢ- 
πὰ πῸ 6} Κλ Ρ  Ρ Κα ἃ ΠῚ (ϑορ}". 
ΕἸ. 294 πρὸς τὴν ᾿Ανάγκην οὐδ᾽ 
“Ἄρης ἀὐθιἀῥοξαῦ, 16 οι άθ5 βΘΡἢ 
ψνοῦθυπάθη ἱρά, νρ]. 1108. τιι 0. 
Η. 980. ΒΑΘΟΙἸΙ. 28 ϑνατοῖσιν 
οὐχ αὐϑαίρετοι οὔτ᾽ ὄλβος οὔτ᾽ 
ἄκαμτιτος Ἄρης. (Ὀ 16 Π 56", 5ϊπη- 
105 ὄμβρος.) -- πύργος απὰ 
ναῦς; νῖὸ Ὁ. Ἀ. ὅθ οὔτε πύργος 

ὀξύχολος παῖς ὃ Ζρύαντος, 

οὔτε ναῦς, τυὰξ τηδῃ 516}} χὶι [πη 46: 
ΟἰΠ5ΟΒ ΠΘβϑθη Θἀ6᾽ Ζὶὶ ΟΠ ΠΟΘΙ πα, 
γ8 1. ἪΡ Οπν. 2: 16... 21 ΠΣ 
ἁλίχτυπο {, ΒΡΘΟΙΘΙ165 ΒΡ μοίου, 
ἀὰ νοπὶ Βοίαμθθη (08 ΜΙ θοΡο5. ἀἴὸ 
Ἀἢθάθ ἰδ; χελαιυναΐ, παιάν] ο 65, 
ννῖο Αἰ. Τ10ὺ ϑοαὶ ὠχύαλοι νᾶες. 

Απυῖδυν. 1: ΑἸἸΟΙ ἀ6ι" ΤΊ ΡαΚοΡ- 
Κῦηϊρ ΠυγκΚαρροβ να άθ σι διρα [Ὁ 
[ν ἀθῃ πὶ Ὁ] Οη 805. νΡ θη Εἰ Ρ6- 
ν6] τῇ ΟΙβοηθαηάθη οοχιυν πρὶ. Ὀ16 
δαροὸ νοι ἀθπὶ Οἷα}, ΡΘη Βοιι5᾽ 26 ν- 
ΠΟ βοϊαηρ᾽ νου απ ἀθποη ΘΟ οΚ5] (65 
ΤΥΚΟΡΡῸΒ --- νρ]. Ποραιϊ. (νι. 2, 
19. 14 1. νά. ΜΙ δ: 4, 22: Ῥαΐῦϑ: 
1, 20 --- δοῖιοη 1. 6, 1890, Πεγαβ᾽ 
ΘΠ ΘΡΟΙΠ 6 διραο, Ὅς ποτὲ μαι-. 
»γομένοιο Διωνύσοιο τιϑήνας Σεῦε 

κατ᾽ ἠγάϑεον Νυσήϊον" αἱ δ᾽ ἅμα 
πᾶσαι Θύσϑλα χαμαὶ χατέχευαν, 
ὑπ᾽ ἀνδροφόνοιο “υκούργου Θει- 
νόμεναι βουτιλῆγι" Διώνυσος δὲ 
φοβηϑείς “ύσεϑ' ἁλὸς κατὰ χῦμα, 
Θέτις δ᾽ ὑπεδέξατο χόλπῳ Δειδιό- 
τα. κρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀν- 
δοὸς ὁμοχλῇ. [ἢν νοι Ζθιι5. δ56- 
ῬΠ πάν ΙΘθλ6. δι" αἰ! ΙδηρῸ 1})6}}}", 
θὰ ἀϊὸ Ανὶ ἀθι Βοϑ ρα [ΠΡ 56}}} ν6}- 
50! 6 ἀθη ὀρζάμ! νυν, 50. 50! 6 1η} 
500}. 516}. δὴ ἀϊὸ ὈΙομαπρ 465 Αὁ- 
ΒΟΗΎ]05. ἴῃ 56ῖηον “υχουργεία θ0-- 
᾿ά]Π θη χὰ πάθοι, νρ]. ΑΡο]Π]οά. ὃ, 
ὅ, 1. Βεὶ Ιοηριι5 Ῥαβίοραὶ. 4, 8 
ἱρὰ οἵη ΒΙΙ4 “υχκ. δεδεμένος ον- 
νυνάπη!, ὙΠ ΒΟ οί ΠΠ0 ἢ}. ἀϊ6 Απΐρ5- 
56] πηρ᾽ ἴῃ ἀον ΙΒ ΡΟΙΟ. 
55. δία! ἄο5. ΠοιμΟΡ ϑΌΠ θη τλῆ 

μέν... τλῆ δέ νγθο 56}. 560}}. ἴπὶ 
Δυσπάνιοκ, ἀθὸ" απὶ ἃη ἀϊὸ (ἀοϑοιοιο,, 
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Ἠδωνῶν βασιλεύς, χερτομίοις ὀργαῖς, 

ἐχ Διονύσου πετρώδει χατάφαρχτος ἕν δεσμῷ. 

οὕτω τᾶς μανίας δεινὸν ἀποστάζει 

ἀνϑηρὸν τὸ μένος. χεῖγος ἐπέγνω μανίαις 

ψαύων τὸν ϑεὸν ἐν χερτομίοις γλώσσαις. 

χαύεσχε μὲν γὰρ ἐνθέους γυναῖχας εὔιόν τε πῦρ, 

φιλαύλους τ᾽ ἠρέϑιζε ἸΠούσας. 
Στροφὴ β΄. 

παρὰ δὲ Κυανεᾶν πελαγέων διδύμων ττετρᾶν 

ἄον θᾶπαο Ζζὰ δρππορη νν θάθγμο] 

ἣν ξεύχϑη, νῖο 940 χατεζεύχ- 
ϑη., νῖθ ρου αρυ πη ἀἴθβθιι ΟΠΟΥ. 
ἀϊὸ Βοάοαίπαμπια ὙΥ̓Θἀ θυ οΙαηρ ἀογ- 
56 [θη ὟΥ ὄνον χὰ θθδοι θη δῖ, υ8]. 
ἀαὰ5 Ζυνοῖῖο ϑιαβίμιοπ. -- ὀξύχο- 
λὸς; μοὶ ΠΟΙΠΟΡ ἀνδροφόνος, 5οπϑδὶ 
μιαιφόνος, ἄγριος, δα ο». 68 15, 
νεῖ ρρ. Αθπ. ὃ, 14 4667. 

950. κερτ. ὀργαῖς, Μοθθη 
ΒοῖπΠ 6» ἔρον ΝΘΟΚΙαΒ1, ψῖὸ 
δ θοὶ ΑΘβοιν]ο5. ἄθα ΠΙοηγ 505 γύν- 
γις βόα], Αταἰδὶ. ΤΉ οϑα. 194 ἴ. 

951. Νδοι!ι Αρο!!οά. ὃ, ὅ, 1 ναρὰ 
6" νοῦ Ὠιοηγϑοβ᾽ ΒΟρ]θιΐθρΡη ἴῃ ἀἃϑ5 
ἘΦΙ ΞΡ ΚΙ 465 Ῥαηραϊοθ ἀρ ΙΓ νὶ 
ἀπά ἀον} βερυπάθη. δι πετρ. 
ὅδέεσμ. νϑ!. 8201. - κατάφαρ- 
κτος Πμᾶλν. Α 5ιαιι χατάφραχτος, 
ννὶθ ἀ16 Αἰ θὴ ΑΟΙΚοι" παῖ ΜΙ 6515 
ἐφάρξαντο, ναΐφαρχτον βλέπειν, 
πεφραργμένος ἃ. ἃ. βοϑαᾶρὶ Βάθθὴ 
5060, Ηογοάϊδη. Εἰ Μ. 0661, 22. 

959. θογρ δια! ἰνᾶσυῖο!ϊ 6. 
(ἴον 60) β56᾽ῖ]η 65 ΝΥΝ αμην ὶιζοϑ5 
ΓὰαΡομΡᾶσοα θθΙἀποπάθπη 
ΤΡοῦΖ πὰ 5, 5]θίοιι οἴπθ ὑπρ6- 
Βογάϊροη ἤοβϑο, ὑν Ι 65. πίοι ΘΠ 6 
ξεύγνυται, πρὶν αἱματηρὸν ἐξα- 
φρίζεσϑαι μένος 6501). Α6. 1067. 
Αϑμμ οἷν ΑΡΟΒΠΠΟοΙο5 ἤν. 32. χύψαν- 
τες ὕβριν ἀϑρόην ἀπέβλυσαν. νοι 
Θἴποι διᾶϊαθ ἀθ5 ΠΥΚΟΡΡΟΒ. ΑΠΠ. 
ΡΙαη. 127, ὅ ἁ ἀγέρωχος. “Δύσσα 
χαὶ ἐν χαλκῷ, κεῖνο τὸ πιχρὸν ἔχει. 
Μιι ἀνθηρόν, ἀχμαῖον, γε]. ἀν- 
ϑεῖν ΤΡ οΙ.. 000, οἵιϊ ϑάλλειν. ᾿ϑίαι 
ἀθν ὑπον ΡΠ οἸνοπ Οορυ!α ἀνϑηρόν 
τε μ. πα 6 ἴον τ ὃ β βομνί θθη, ννὸ- 

ἄσγροῖν ἀνϑ. τὸ μ. οἴηϑθη Βορι 
ῬΠάου (ΥΥ̓ ἃ τ ἢ ὃ ἢ 6), ννγοζὰ δεινός 
μϊ παι.) --- Ατιϑ ἄθι ΒΡ ἄϑϑηϑ [ΟἹΡῚ, 
ἀα55 ἀἷθὸ δᾶρθ ἄθη ἴ,γκ. πόοὶ ἴῃ 
ἄθη Εἰ ΙΒ ΚΙ 6 ἀπροίθϑϑο! ἀδοθῖθ, 
δ᾽ οἰοιννίο ΤΎροθαβ [οροθι, ΝΊΟΡ 6 
νυοῖηΐ, Βαίμοβ ἴῃ Εδδὶ5. νου νναπαοίς 
δίθῃϊ ἃ. 5. Νν. ᾿ 

000. ., θ᾽ ν᾽ Και Ζζὰ ἀ6ι ΕἸ Π5Ί ΟΠ, 
ἀἄδϑ5 ΘΓ ἴπὶ ΥΥ ἰιηννζ ἀδη ἀοὔϊ δη- 
1655 ἴῃ βϑίπθηῃ προκοπάρη Ἠοβηγο- 
ἄἀθη", πὶ θοϑοπάσθγῃ, ἄσγοι ἄδ5 
βυπάθιομ δ βίοι οι ἴθ αν ΚαβΠι5. 
ἴοι ἴῃ οὕτω -- ἀποστάζει ἀϊε 
διαί Θη πα] θη, 50. [ΡῈ 16 ἀϊθ 

9600᾽ 

ἀατϑιιδ σὰ ΘΗϊ πο πο πάρ ἬΝ σοι 
ἰδὲ μανίαις πὑπᾶ χερτομίοις 
ἴοι οἴη θοάἀθδυϊδαιηο ΝΡ ΘΗ 6 Ζ16- 
μὰπρ αὐ Κυθοη ᾿ΊΘά ΘΛ ΠΟΙ. 

902. ἔνϑεοι γυναῖκες, ἃς 
Τηγδάθη, σὰ Ὁ. (ὦ. 680, ψοΙοΠ6 
Βαόκοὶη βοιννπροηα εὐοῖ εὐοῖ τνὰ- 
ἴδῃ, ἀμὸν εὔξον πῦρ, νϑ}. 1188. 
0. Ἑ. 209 ἢ. 

905. Π΄Ί6 ἀϑρΡ ἄπ! 1} ἄθη ἈΡ0]- 
Ἰοη Διουσαγέτης θερβ᾽οἰ!οπάοι Μὰ- 
856ηὴ Πηπάθῃ Ψ]Ρ, ὙΠ ἀον Ὁϊο- 
ΠΥ 5150 86 Οὐ ΠῚ Βάμη ῬΘΡΡΟΟΠ πα 
πη 56}0 85: ἂη ΑΡΟΙ πο θη Οὐ] π5- 
ὄσίορπ Δι Ρ᾽ 6 ΠΟΙΠΠΙΘπ νν ἃ, 16 ἴῃ 
ὍΘΙΡἢΙ, ἃποἢ ἃ [5 Βορ οἰ μδυϊπηθη, 7ἃ 
ΒᾺ αἷ8 τροφοί ἀοὸ5 Ὠίοηγβ805, ἀθι 
5. Β. ἴῃ ΑἰΕΚὰ αἷ5. λελπόμενος νον- 
ον να θ, Ραιβ. 1,2, 4. 81, 3. θ}- 
πλΐῦ ἰἀαβ θη ἀπ} αἰ θη ἀϊθ αὐλοί 
δόρθη ἀ16 4116 Κα ΠΡ πμΠ51Κ οἷη. 
ΘΟ ῪΡ, απ ΑἸ ΘΡΟ . 

Π)ὰ5 ἀγιι[6. ΒΘΙβριο] {ΠῚ συν οὶ δι0ο- 
Ρίιθη, νν6 1} ἀον θοὰς Βοϑοη- 
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ἀχταὶ Βοσπόριαι ἰδ᾽ ὃ Θρῃκῶν ἄξενος 

ἄδθν ΑΒ 61} μοὶ ἀν ΑἸ θη βομ θη 
ΘΙ ΡΟ ΠΟΒΒῚ ΠῚ Ὑν 6 1}, ἀἷδ ΖΡ ΊΘΙΟ] 
αὶ ἰἤροὴ δόδηθη. 5οθνν 65. {{Π|}6}} 
ορθρ. ἢ" ΤὨΡαΚΊβοΙα ΒοΡΘὰ5 
μᾶῖτ ΕΡΘΟ ΒΘ ϑ᾽ ΤΌΘ ον Οὐ "ἢ γ]ὰ 
ΟΡΔΌΒΙ ἀπ [10 1ῃ} Κα] αἷβ απ ὰ Ζθι6 5 
απ ἀϊῈ ΚΙοοραιϊνα ορΖθυρὶ. Ὠ1686 
σοθα" ἀθπὶ Κῦπϊρ ΡΠ πθι5. νοὴ δ ]- 
Ἰηγάθδδοβ ζνοὶ δύϊηθ, ΡῬ]ΟΧΙΡΡΟ5 
υηἀ Ῥαπάϊοη. ΠΙΠΙ ΘΓ ἄγ ]ὴ ν ΡΒ. 1655 
Ρ' ἀἴο ΚΙοοραινα (Ονιὰ Ἀριοά. Αμ. 
Αὔδορεδὶξ αὖ ]άἄαθα σοΉ τ᾽ 6 
υἱοία ρ»10}) ἀπ παΐ [ἀαϊὰ 
οὔὐδϑνΡ Εἰάοιμθα, αγάδηοβ᾽ ΤΟΙ ἴον, 
ἷΖιπὐ Υεῖρθο, νοὶ ἀἶθ ᾿οϊάθη 
δόπηθ ἃτ5 ΕΠ ΘΡ ΒΊΟΝ φόρθη (ΟΡ 
τ 55 απ ά 6116 Μ αθὸν Ὀ]οηάθιο (οὐ ον 
π80}} ὅορὶι. ΡΙπθὰ5. ὅ0}}0]. ΑΡ. ἈΠ. 
2, 118 ἄδη Ρπθα5 ἀδσιι νου η] 556) 
υ 516 ἀᾶπη ἴῃ οἷπ ἀγάθρρονν ὃ ]}}6 
οἰμδροῦρῖο (ἐν τάφῳ καϑεῖρξεν). 
ΟΣ ΘΙ" ΠΡ Ὸ } ννὰν ἰθγο ΜΙ αι 6 Ὁ 5] 610}}- 
[4115 δἰ πο ΒΡ ΡΡἵ, Ὑν Θ55}4}} 46 Καμπι- 
6} ἀ6ν" ϑῦμηρ οἷη ψυν το 061 νν ἃ}. 
500}.. ἀδαϊοῦ. ἀν ΜΙ ΟΡ ἃ5. ἀθ μὴ 
ΖΖαβδιμ πη ἢ Πρ6 Ζὰ οὐ βἄπχθηάε Επη- 
ΒΡΟΡΡαηΡ ἢ 917 ἃπ, νρ]. Ἀρο}104. 
9,.15, 3. ϑ1ο. δ10;. 4.,.,48 ἢ 

900 ἴ. θὸν Απίαηρ πᾶὺ αἴθ ἄθιη 
Ἐροβ Ροβοπάθυβ οἷβρῃθ ΔΒ ὮΠΡΉο]ι- 
Κοὶν ἴῃ ἀν Απραθα νοὸη οοδΠ Θη, 
νγῸ ἀἴ6 πδομ θυ" ογζὰ! θη 7) αι5ἃ- 
ΟοἸθη. 510}. δροϊρποίθη, ννο 1]. 3, 811 
ἔστι δέ τις προπάροιϑε πόλιος 
αἰπεῖα κολώνη, Νεὶ Βὐιηίβομοη ὨΙ0ἢ- 
ἐρυη Ἐπ  ν θ0 2) 5.,. Ἰεδ  ος ΟἿ 
ΠΏ] 1ο1., νρ]. Τυδοι. 291. 152. --- 

Ὁϊ6 Βύομον παρὰ δὲ χυανέων πε- 
λαγέων διδύμας ἁλός: 561} Βνιποκ 
μὰν πη ἀ85 ἄθη ἈΠ ΤΠ 118 δ νη 6 
σιετρῶν ΘΒ. ΡΊΟΠ θη, ΖῈ}}} 8} 401" οἷηθ 
5680}. . 65. πἴομ! ΘΟ] 650. Δὰ Πα] η 
5οοῖηι. ΑἸ]οΐη οἰ πη]. ἰδὲ πελάγη 
ἁλός οἷο ἀπνοῖ ἁλὸς ἐν πελάγεσ- 
σιν ἴον Καὺπὶ Ζὶ ΓΘΟΒ ΟΡ ρΘη 40 
ψουθπάυηρ, ἀθάρονβ 6 15. ἰδὲ, δ0ηϑί, 
εἰρροηα νου οἴπθ Κυάνεον πέ- 
λαγος ἀἷοὸ Βοάδ, βοπάθι"π' ὕ})61Ὰ}} 
τοῦ ἄθη ἀυροῖ ἀϊο ΔΡροηδι οηϑάρ θη 

910 Σαλμυδησσός, ἵν᾿ ἀγχίπολις ἄρης δισσοῖσι Φινείδαις 

(Οἐγ55.12, 59) β δου Κυάνεαι 
πέτραιν(υν, ΜΙ 64.1280,νρ6]. 2 Κυά- 
νεαι Συμπληγάδες), ἀϊδ ϑοπβὶ σὺγ- 
δρομάδες, σύνδρομοι, συνορμάδες 
πέτραι (ἴὔπιν. 1γ]ν. Ταιν. 124 πόν- 
του δισσαὶ συγχωροῦσαι πέτραι 
Ἡὐξείνου) οἄθν" Πλαγχταί Ἰνοίββθη. 
Νὰ {πνι Εαβιαιῃ. χι" Π]. 581, 19 
διδύμων πελαγέων ἃι)5 ἈΠ5ΡΟῚ 5161} 
Δη, νυ ἀπ ρθη 40} οἴηθ ὅ0}0]. διδύμας 
πέτρας 6 ]θβθη. χὰ Πα] θη Β0ΠΘΙηΙ, 
οὔθ" διδύμων πετρῶν. ἨΙΘΡ 5 
Ἰᾶ5ϑι 510}. ἀπο θη, ἀὰ55 Ζὶ πελα- 
γέων νοῦ οἴπθηὶ ἀθ5 Πομιοι" Καηα]- 
βοὴ 656 ἀλός χυροβοιχὶ νυν ἂν, ῬηΖ 
ννὶο ὅδ80. δηλοῖ πᾶ ἴθ αἱ 
516}16 βΟΒο θη: πὐνγοὶν 46. 
Κγαπίβον θη 6] 56 ὴ 465) 0}- 
Ρθ] 6 6 "5. 16 ἂη ἐδν Μιϊπάπηρ 
465. {π 08 ΚΊ5Ο θη ΟΒΡΟΡΟ5, ἀ6 Γ᾽ πρὸ 
νοη (ὐὐηδιδη!ποροῖ, βο]θρηθη [615- 
1η56]η, ν θη νυ ]ο θη ἃπ5 ἀἸ6 πηραϑὺ- 
᾿ονὸ Κῆβιθ νοὴ δ] γ ἀθ5505. 510}} 
βδόροη 700 διδάϊθη ν᾿ οἷν ουϑίθθοκίο, 
δα! θη. [ν ἀἰθ6 ΟΥοηΖβο οἄθ 465 
Ῥομίοβ Εἰ πχϑίηοβ. πη 465 ΒΟΒΡΟΓΡΟΒ, 
ἄάμον δίδυμα πελάγη. Νοῖ ἀον 
ΒΒ Θ᾽ θη ἀο" Κυδηθθη 88 
Ὀίοηγδ. Ρορίθρ. 186: ἐκ τοῦδ᾽ ἂν 
χαὶ πόντον ἴδοις διϑάλασσον ἐόντα. 
- θὸν ἄθπ. "εὶ παρά, Μ6}} ρὸ- 
ἄἀδομυ ἰδ: νοὴ ἄθη Κγδμημθθη 
Δ δ οΡΔηΡ 6 ἢ, πη} 16 1} ἃν γοη 
ἴβπθη ἃπ, νβ]. 1110. 1]. 1ὅ, ὅ ἔγρετο 
παρὰ χρυσοϑρόνου Ἥρης. ΑΥΙϑ5. 
Ανν. θ8 παρὰ Καῦστρίων πεδίων 
ἐτρυχόμεσϑα. 

9607. ἀκταὶ Βοσπ., πᾶιη]. εἰσίν. 
--- ἀἄξενος ἰδὲ νοῦ Βὔοκι! οἰηρο- 
βοίζι, ᾿ νϑ]. ΑΘΒ0ΠΥ]}. ΡΟ. ᾿ 720 
Σαλμυϑησσία γνάϑος, ᾿υχϑρόξενος 
ναύταισι, μητρυιὰ νεῶν, ν8}. Ο.Ἡ. 
195. ΠΙοΡά ἢ. νυν ἀα.}} ἀἴθ6 α- 
δ πα] ο Βοχο)οιπιηρ ἀον ἀοροηά 
νυ Ρὰ δ ἀὰ5 πῃ οι 6. ἀον Τ|ὰὶ 
ϑΟΒΡδηηΐ. 

910. νοῦν. ἵνα Ἄρης εἶδεν ἕλ- 
χος ἀλαὸν ἀραχτὸν Φινείδαις κύ- 
χλοις ὀμμάτων, οἶπο ἀδπ ΡΠῖ- 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

εἶδεν ἀραῖον ἕλχος 
ἀραχτὸν ἐξ ἀγρίας δάμαρτος 

121 

’ 

ἀλαὸν ἀλαστόροισιν ὀμμάτων χύχλοις 
2 - 

ἄτερϑ᾽ ἐγχέων, ὑφ᾽ αἱματηραῖς 
ἐ, - 

ἐδ} χαὶ χερχίδων ἀχμαῖσιν. 
᾿ντιστροφὴ β. 

χατὰ δὲ ταχόμενοι μέλεοι μελέαν τάϑαν 

οΣ Δ ἀδῃ Αὐρβθη 8 656}}}ἃ δ᾽ 
τ ἀπ᾽ ὃ; ΟΥ̓ ἀ6 1} σχῆμα καϑ' 
ὅλον χαὶ μέρος. ΜΝ Ϊθ “Ἰχαιοῖσιν 
μέγα σϑένος ξιιβαλ' ἑκάστῳ καρϑΐῃ. 
ΑΙ65, 8ὴ 766} ν 0 ϑροράσθονα θ6- 
ννομπίοθη Κὔβιο (Χϑη. Απᾶ}}. 7, ὅ, 12) 
πο πΐϑο., ἀαΠῸΡ ἀγχίπολις, 
Βαϊ γ ἀ6 5505 ΠΔΟΙ ΡΠ ΟΠ 6. 
αοιϊ,. σὰ 0. ἢ. 190 ἢ, πηϑ816. 68 
56 ||6η, Ψὶ6 [ἀἀ1ὰ ΠΙΠΓΘΡΠ 5. 15; τὴῖῦ 
50 πον. [μ|8ὺ οἷηθ. ϑοιμηδἢ! 10} 6 
γνυμπάο 50} ]ὰρ, ΑΤΓ65, ἄθι πολεμήϊα 
ἔργα μέμηλεν, ἀ6᾽ ἅ)8. Ποια οΚὶ- 

, ΟΠ θη ΟγθμθΙΠαΐθη Εριηά ἰ5Ὁ: ἀδῇῃον 
910 ἄτερϑ' ἐγχέων, νἀπνεπά 
ἀον Κυίϊορββοι! ἐγχέσπαλος ἰ51. 

Θ.2 “δ θη Βύομονη Βδυυβοεὶ 
Β]ΘΡ ΘΙη6 νν ΘΙ ΡΥ ΘΙ 6 π46 Γι ηρ, 
6] 6. ἀσχ.} ἀ16. νοι ΘΟ 6. 
Απβιμ δ] αηρ ἀθν ΒΟ ΔΘ Π]ΘΠΘὴ ΤΠὰΐ 
ΒΑ]ΡῈΡ δον] οη. Απκ]ᾶπρε ἂρ -- 
(νΡ}]. χὰ 51.) δηϊδίδπάθη ππᾶὰ ἀπγο}ὶ 
ΟἸοββθ 6. νϑυ ΘΠ} Βομοίηῦ : εἶδεν 
ἀρατὸν ἕ. τυφλωϑὲν ἐξ ἀ. 
δάμαρτος" ΑἸΙΟΐη "ἕλκος τυφλοῦν 
τινι ἀλαὸν ὀφϑαλμοῖς ἰδὶ οἷπθ 
ἀρουαάπο δ επάπηρ: ἀδηθι δαὶ 
γγυπθ ον ἀραχϑέν βθδθῖζι, ψν6}- 
οἰιεβϑτδ (ἀραχϑὲν ἐγχέων) ὕ})61"- 
16 ορὶ δῦ ἀπ ἃ ἡν 6] ΟΠ 65. 1 ἄθη 500]. 
ἄὄυγοι. τυφλωϑέν ονκΙ νι, βοβοίηι. 
ἨεΡπΐδηπ ΠΪπροβοπ 5[6}} ἴῃ ἀρα- 
χϑέν ἀϊε (Ἰοβ56 νοὴ ἀρατόν, νγ6]- 
668. ἃι8 ἀραχτόν γΘΙΒΟΠΡΙ ΘΙ) θη 86]. 
Νὶν. δὶ ἀρατός --- ἐπιχατάρατος, 
χαταράσιμος πἰο]ὺ θα Καπηΐ, νν655- 
[.4}}» 10} ἀρ αἴον 5οβομγίο θη μὰθὸ: 
ἀρατόν 6» ΒΟ δες ἃ 15. θη) 11 
Τοϊβθιάθη ὑοῦ νομὴ ὨΙΟΒ Ο β6- 
56. Ζίθη ἀρακτόν οπἰδιαπάρη, νγο- 
“ἃ ἀραχϑέν ἰδ ΟἸ]ο556. ννᾶν, νυν ἅμ- 

Ρθπά Απᾶνὸ ἀδὰ5 ἴῃ Εἰη5 ροίαβϑίθ 
ἀραχτὸν ἀλαὸν ϑαφὼ τι οἰπθ 
ῬΊ1ὴ ἀρ 6 56 1] ρ 6, ΘΠ ον -- 
πϑᾶσμοπάθ, ναη ἀθ, ἄυγοὶ τυ- 
«λωϑὲν ἕλκος δνκἸᾶνι, 41 ΒάΡ θη 
50! οηθη. Ὑ8]. ἅδον ἀράσσειν 
52. 0.8. 1216, νἶ ἕλχος οὐτάσαι, 
ψγοζιι ἀλαόν αἷς [Γοῖθγὸ5 Ργυδάϊοαι 
γι. Νά οὐδ δηϊβδίθιῦ δὴ. ϑομὸ- 
Π6 1" δια!οπρδηρ, πάθην ἀθι ΘΊΘΠΓΟΡ 
Θ᾽ ΙΠβᾶπι ἄἀᾶνον βομαιάθνι, 16 
σρᾶιθο. ΤΠαὶ 1}}} Νιθη χὰ ΠΘΠΠΘη 
ὑπὰ 516. 1η}} ἀρ. ἕλχος, ἀραχτὸν ἐξ 
ἃ. δ. νουϑούοϊίοι, θ15. ἀϊὸ ΒΙΘπά αηρ; 

ΘᾺ ]10}} ἢ ΠΡΟ ΘηΖ6. ΘΓ 6]]6ὴ Αὐὶ 
ΒοΡνον. ΗΠ ἄθη ὙΥ1άον- 
ὙΠ ὴ (65 ΑΓΟ5. βσόρϑθη ἴθ Τμὰαὶ 
118} 485 ἀμ παβεπᾶς ἀρῆς 1535- 
ἀραῖον ἕλχος, οἰννὰ πὶ ϑ΄ηπ6 ΘΙ Π68 
Οχγπιοροη : Ἄρης εἶδεν ἕλκος οὐχ 
“Δρήϊον. 

974. ἀλάστοροι , 3 ἃ λαὸν 
πϑάθαϊβαιι. ἀπ ΚΠ]Π Πρ οηά, ἀ λαστόρως 

- τυφλωϑέντες, 80 4455 αἴ6 ΗδΜΙΘα 
ἀν. ΔυΒθ ΟΡ θη Ααιρθη νυν ἤδομ6- 
ΒΘ βίον απ ν ΓΡΟΙ αηρ᾽ ΒΟ Γοΐθη. 16 
Βονιῃ 5[αι! ἀλάστωρ ᾿α116 ΑΘ 50}}γ]. 
ΟΠ6Ρ ΒΘ ΡΡ θοΙ, [ἃ 5618} ΡΠΘΡοΚγ ἀο5 
(Ζεὺς ᾿ἡλάστορος) ἴῃ (ΔΘ πη. 
ΑΝ ΒΤ ΟΝ 

910. 61 ΑΡΟΙ]οά. 2.8. 1 ρΡᾶλ! 
ΑἸ θη6. ἀθη Κορίδ 465 ΕἸ 8. Π 615 
ἀϊδ ρθη ΡΊΘ10}} [815 πϊχερχίσδες ἃ08. 

917. ,, 510} νη 6 πα (ἴῃ ΓΘ. 
ἘΘΙΒΡΓ 6) 6] ἀμ πηθρίθη, ἀϊ6 [Π- 
ΘΙ ΚΊΙοΘ ας. (096 η61}) ἀὰ5 Πρ] οΚ 
{γον ΜΌΐ ΟΡ, νυν] ο] 16. 56 ἴῃᾳ ἀπ}161}- 
γ0}}6 Ὁ 6. ΘΌΡΟΓΘα 6 ἀπ ἃ ἡν 6] 0}}16 
5] 610}}8}15 ἴῃ δἰη Ὑ 6Ρ11655 ΘΒ ΒΡ ΡΡ 
γᾶν - τνοάυγοϊ, 6 }}" [6᾽η ἀὰϑ 

(5. ΠῸ ἅ1ι5 [,005 ἄθι" Ν᾽ δυβίοβϑῃθῃ, 



122. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

- ᾿] 980 κλαῖον ματρός, ἔχοντες ἀνύμφευτον γονάν" 
« Ἁ 7ὔ Ν 3 ,ὔ ", Ἂν 2 - ἃ δὲ σπέρμα μὲν ἀρχαιογόνων ἄντασ Ἐρεχϑειδᾶν, 

,ὔ ᾽ν} "ἷ; τηλεπόροις δ᾽ ἐν ἄντροις 
τράφη ϑυέλλαισιν ἐν πατρῴαις 

Ν γι’ 2 ’ ς ᾿Ὶ ’ὔ 98ὅ Βορεὰς ἀμιππίος ὀρϑόποδος ὑπξρ πάγου 
ϑεῶν τεαῖς" ἀλλὰ χἀπ᾽ ἐκείνᾳ 
ἸΠοῖραι μαχραίωνες ἔσχον, ὦ παῖ. 

ΤΕΙΡΈΕΣΙΑΣ. 
Θήβης ἄναχτες, ἥχομεν χοινὴν ὁδὸν 

δύ᾽ ἐξ ἑνὸς βλέποντε" τοῖς τυφλοῖσι γὰρ 
990 αὕτη χέλευϑος ἐχ προηγητοῦ πέλει. 

ΚΡΈΩΝ. 
’ 2} 0} 5 Ν ΄- , τι ὃ ἔστιν, ὦ γεραιὲ Τειρεσία, γέον; 

ἄθιὴ ἀηζοι ΘΡΡΑ θη ἢ τυ, “αἰ 
ἄθμι ἀθν όμπο νον κῆρ" ἴοι. θά ὸν 
μέλεοι “μελέαν π., νρὶ. 80. 
1910. Ὁ. ἢ. 479. Α6β6]ι. δορί. 817 
μέλεοι μελέους ϑανάτους εὕροντο. 

918. 916 [πἰορριποιίοη. ρομῦνε 
ἀπ ρο ἃτι5. ῃἰη θυ", πἰοἢ ΟΡ ματρός; 
ἔχοντες γον ὰν (γεγονότες, ὃ... 
909) ἀνύμφ,., ὅτι ἔπὶ κακῷ νυμ- 
φευϑεῖσα δυςτυχεῖς αὐτοὺς ἕτεχεν 
ϑ6}01. ΚΙοοραινα νγὰν οἶπθ ἄνυμι- 
φος, χαχόνυμᾳος δάμαρ. 

951. ἀρχαιόγονοι Ἐρ., ννεὶ! 
αὐτόχϑονες Αἱ. 202. Πὲν θη ῖν 
μάπρι ἃ} νοὴ ἄντασε, ἔϑιγε, ννο- 
Ζι σπέρμα Αροιβ. ἄδι. πᾶμθγη 
Βοβαηπμιηρ, ἰδ. 

984... Βοιδὰ5β. βϑθίοιθι β]οίοι. ἄθηι 
Ἠοιπορίβομοπ Αἰοίος. ἄβθοι" ἀϊθ δὰ 
ἄθη ΤΠ ΠΡα Κίβομθη ἀοθίγροη κἐὔνπιθη- 
ἄθη ὙΥ πάροιθ, ἴῃ ἄδρδθη ΜΠ 6 ἀϊδ 
ΒορθᾶἋο ἁἰρονν ΔΘ 56 η. νᾶ. 

985. ἅὥμιππος, ΡΟ5556}π6]1] 
(σι ὁ. ἢ. 4006), ννἱἱδδ Βορθαὰς ππᾷ 
416 Βορθαάοη ἄθπ Ὠϊομίορη. [ἀδα]ὸ 
ἀον ΟΠ ΠΟΙ Καὶ! κἰπά, Ἔγου θ.} 
εἰ νικῴη ϑέων Θρηίχιον Βορέην. 
Τηθορη, 115 ὠχύτερος παίδων Βο- 
θέω. Οἰποιηᾶοϑ 5166}, ὁ  {| ἴ 5 .(1]. 4 τε ΐ- 
ἰοη8 υϑἱοοίΐοηγ δη 5 αι. 5. νγ. 

985. ὀρϑ. ὑπὲρ πάγου, ον» δ π 
δὰ Γ 561} 5εῖρον ΗΠ 6. Ϊὸ 

μοομνρθηάθη ΕῸΙΒ ΡΟ 6 δίδί ρθη ρ6- 
86. ΘΙΡΟΡ ἅμ [ς6οίθη ὔββθη: 
ὑπέρ (τι Ὁ. Ο. 673) νν»νἱάδυβιμοῖτοι 
ἄθπι τραφῆναι ἐν ἄντροις αἴομι, 
ἀὰ 1Νἶ6ι" ἃ ἀὰ5 Ἰυδιῖρ6 ΤΊΟΙθ πη. ἀδι" 
Βορθδάθ οὔθ ἃ} 5.6 1]6η Ἠδμδη 86- 
ἄδο!! νἱμὰ, Ὠΐδβο βἰπά δὰ ἄθιὴ 
Ραηράϊοβ, υνο πη Βορθὰ5 ἀἷὸ Ουὶ- 
ἱμ γα σὰ ἀν" Σαρπηδονία πέτρα 
ΘΠ ΠΡ. πὰ θΘη 5016. 

980. ϑεῶν παῖς, αἴ50 γενεᾷ 
τίμιος νῖο Πδπᾶθ 9496, -- νν}]} 
Απὶ. βΟΡ 46. νΟΡΠΟΡ 510} Θήβης τὴν 
κοιρανιδῶν μούνην λοισεήν δοπαηηξ 
πᾶϊι6. ΚΙοοραιγὰς (ἀροββγ ιν, 46 
γηγενὴς ᾿Ερεχϑεύς, ἀον 'πὶ Ενο- 
Ομ οῖοπ ἃ Γ ἀον ΑΚΡΟΡΟΙ 5. ΑἸΒ θα 5 
ΘΡΟΝῚ τνᾶρα, ννᾶν αἷς Ποσειδῶν 
᾿Ερεχϑεύς νουρῦιϊιον!, Οἴοονο Ν. Ὁ. 8, 
19,15. Ῥαᾶιι5. 1, 26, θ. --- ΑἸΙοΐα ἰγοὶΖ 
46 ποομηα]5. Βοιοπίθη Βομοη ΑὉ- 
5 ἃ ΠῚ 1 τι ἢ ο᾽, ἰροῖζ ΠΡΟ ΕΣ "16 - 
πὰ π ρ᾽ Δ ΓὈΡΠΘη,, πηχαρἄηρ ἢ θη 
Πδ!θη δΡΡ  θμ θη. ποῖ 5ἷο αἴο Μοὶ- 
θη, 6]. 952 Γ, 

951. θῖΊ. Μ. μαχραέωνες ἄϊο 
παλαιγενεῖς ἀδ5 ΑΘΒΟΠ 105 ἔππμι. 168. 
ΥΡΙ, 951. --- ἐπέσχον, ἐ»»ι6- 
γ1εγι 4, ἢ ἀονΡ ΝΟΡ ΘΠ ΖοΙ ὁΒ πα Πρ᾽ 
ἀδ8' χαϑέελεῖν ;. νρὶ. ἘΠῚ 720. τῷ 
παῖ, νοὶ]. 949. Ἷ 

988. ἄνακτες, 0.Η.911.0.6.,821. 

Ξ " 

δυσδνου, ουις........00.....ὄϑ ὄὡϑϑους ὁ νωδτ ὐμπν νον... ὦ πῳἀοοδοὦ τι οῦσσε ες τς 
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ΤΕΙΡΈΕΣΙΑΣ. 

ἐγὼ διδάξω" χαὶ σὺ τῷ μάντει πιϑοῦ. 
ΚΡΕΩΝ. ᾿ 

οὔκουν πάρος γε σῆς ἀπιεστάτουν φρενός. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

τοιγὰρ δι᾿ ὀρϑῆς τήνδε ναυχληρεῖς πόλιν. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἔχω πεπονϑὼς μαρτυρεῖν ὀνήσιμα. 
ΤΕΙΡΕΣΊΙΑΣ. 

φρόνει βεβὼς αὖ νῦν ἐπὶ ξυροῦ τύχης. 
ΚΡΈΩΝ. 

;ὔ 3.» ἘΠῚ «ς 2 Χ Ν Ν , ὡ 

τί δ᾽ ἔστιν; ὡς δγὼ τὸ σὸν φρίσσω στομα. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 
γνώσει, τέχνης σημεῖα τῆς ἐμῆς κλύων. 

εἰς γὰρ παλαιὸν ϑᾶχον ὀρνιϑοσχόπον 
«' ΘΓ. ΑἿ5. Ν γ - ,ὕ 
ἕζων, ἵν ἣν μοι παντὸς οἰωνοῦ λιμὴν, 

ἀγνῶτ᾽ ἀχούω φϑόγγον ὀρνίϑων, κακῷ 
, Εν, Ν ’ 

κλάζοντας οἴστρῳ χαὶ βεβαρβαρωμένῳ" 
χαὶ σπῶντας ἐν χηλαῖσιν ἀλλήλους φοναῖς 

992. τῷ μάντει, γΡ]. 1058. 
994. δ᾽. ὀρϑῆς ἰὅϑοζν; ἀᾶ5 

δυαῖ ρσογυδάοι Βᾶδπη βομθδηᾷὰθ 
ἀν τ τοῦ κά δῇ. θα ΒΠα νυῖδ 168 Γ᾿ 
Α650}}. ὅθρί. 052 ναυχληρεῖν πόλιν. 

996. εν. ἔχω μαρτ., πε- 
πονθὼς ὀνήσιμα, καππηΖϑοὰξ- 

Ἴπ 155 ΘΒ θη, ἀὰἃ 10 ΕἸ ΒΡ Γ 6 58- 
ΟΝ ο9 ΟΥ̓Δ Θη, πάθην Κύθοη 
Το ϑίαθ (ἢ θῖ55. ΖῈΓΟ] ΡῈ. βϑίηθη 
0. η ΜοράΡοι5. ορίογιο τἀπὰ ἀδη 
ἌΓΘ5. νϑυβόπηϊο πη ἀϊο δίαδάι γοὶ- 
ἴοῖθ, νβ}. 1909. 9.6 990 αὖὺ νῦν. 
θ90.ἐπὶ ξυροῦ τύχη ς, ΒρΓΙΘΙΣ 

ὙγΟΡΕΠ10}} 561}: 1]. 10, 110 νῦν σάν- 
τεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀχμῆς 
ἀπολέσϑαι. διμιοηϊά. ΘΡΙΒΡ. 58 
᾿᾿χμᾶς ἑστακυῖαν ἐπὶ ξυροῦ ᾿Ελλά- 
δὰ πᾶσαν κείμεθα δυσάμενοι. 

997. τὸ στόμα, νΕ]. 0. Β. 420. 
Αἴ, 110. 

θθοτΡαῦν. 9. 106. ἸΚοπην 445 

ἔγνων" τιτερῶν γὰρ ῥοῖβδος οὐχ ἄσημος ἦν. 

Ν 3 » ᾿ ᾿ 9 , 

οἰωνοσχοσιεεῖον ἀδς Το Οϑασ πηννοὶὶ 
465 Τοπιροῖὶβ. 465 Ζθι5 Απποη, Υνϑ]. 
ἔπρ. Βδοοὶ. 945. 

1000. λιμήν; ψοῖτο ΕἸ ἃ 6 6 
Ζι" ΒοοΡδομίαπηρ ἀθνΡ γῦρο], νὶθὶ- 
ἸοΙο ΘΟ ΙΒ 6 Αὐϑᾶνιοκ νυ ὶθ ἀδ5 
οἰραβοίβοιθ ἔθη1} {1 Ὧι. 

1002. χλάξζοντας ποι ἄδιῃ 
δίππο ὄρνιϑας φϑεγγομένους. 
-- ἐδέν λρθ μεθ ἄταχτῳ, 
ὙΙΡΓ 

1003. ἐν γκγ. φοναῖς, πιῖΐ 
1 ΓἀοΥ βομ οὴ Κυα!! θη, ἄθπη 

ονός, ἡ, ὅν ἴδὺ Τἰομυς νοη φένω 
ΒΘΡΙΠ] άθυ, [Ὁ] Ί 1 ΟΝ αἰ οθν πόιμρ, σπῶν- 
τας φοναῖς οοοϊδίοηο ἰαο6- 
γ»αη δος χὰ ἴαβϑθη. 

1004. νε]. 1021. Τοϊροβῖας 1} 
ΒΙΘΡά πο. οὐκΙᾶροη, νῖθ 6, ἀδν" 

ΒΙΠπ4 6, ἄθη Βθ] αι η Καιὴρ ἢ βονν ἢ] 
δοννοράθη 586], 
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ι00ὺ εὐϑὺς δὲ δείσας ἐμτεύρων ἐγευόμην 
- ; 3 Ἁ ’ 

βωμοῖσι πιαμφλέχτοισιν" ἐχ δὲ ϑυμάτων 
“Ἥφαιστος οὐκ ἔλαμπεν, αλλ ἐπὶ σποδῷ 
μυδῶσα κηχὶς μηρίων. ἐτήχδτο 

χἄτυφε χανέπτυξ, χαὶ μετάρσιοι 

1010 χολαὲ διεστιείρογτο, καὶ χαταρρύεῖς 
μηροὶ χαλυτιτῆς ἐξέχειντο τειμελῆς. 
τοιαῦτα παιδὸς τοῦδ᾽ ἐμάνϑανον πάρα 
φϑίνοντ᾽ ἀσήμων ὀργίων μαντεύματα. 
ἐμοὶ γὰρ οὗτος ἡγεμών, ἄλλοις δ᾽ ἐγώ. 

1018 χαὲ ταῦτα τῆς σ΄ἧς ἔχ φρενὸς γοσεὶ πόλις. : 

βωμοὶ γὰρ ἡμῖν ἐσχάραι τὲ παντελεῖς 
3 - “- -- 

γλήρεις ὑπ᾽ οἰωνῶν τὲ χαὶ χυνῶν βορᾶς 
τοῦ δυςμόρου πεπτῶτος Οἰδίπου γόνου. 
ἃ 2 ν᾿ , Ν ΒΡ) 

χάν οὐ δέχονται ϑυστάδας λιτὰς ἔτι ' 

1020 ϑεοὶ παρ᾿ ἡμῶν οὐδὲ μηρίων φλόγα, 
οὐδ᾽ ὄρνις εὐσήμους ἀπορροιβδεῖ βοάς, 
ἀνδροφϑόρου βεβρῶτες αἵματος λίστος. 

1006. ἐγευόμην, ἐπειρώμην. 
1000. βωμ. παμῳ'λ., ἃ ἄδῃ 

χὰ ΒΘ] η ΓΘ ἀθΡ πη ἀ6Γ ΕἸ μι 6. ")6- 
5 θη ΑἸμάροη, ἀϊδ ἀθ 6." ἀἸοσϑιμὰ] 
ἴον ῬΡθηπθ ἢ. ἡνΌΠ]Π θη. 1)45 ΟΡ [Ὁ 
θδβίθ!ν ἃθ 5. ἄθη ἀορροὶ} ἴῃ Τ᾽ ]ρ οἰη- 
σον ΟΚοίτθη οι οηΚΟΙΚποοι θη, νοι 
ται ν 0} πο0}} (4116 (Δ 656}. ΡυΌμι. 
494). ΒΙαβο πὰ ΑΡϑΟΒ ΙΖ 61 πὰ. 
ὙΠ ΡΖΟΊ Ομ Θα. ΘΗ Π Δ} ᾿ὰ ἢ ἃτι5 461" 
ΒΘ] οὐδν πη ἀθι" ἢ61} θΡθηπθη θη 
ΕἸ 6 πη ἀθυθη: ῸΡ 6, ννὶὸ αἰ 
ΒΟΒΟΒ ΡΟ πη Εν} 6 ἀον Εἰπ- 
βόννοϊάο: ἦθμὸ5 51 η4 ἀϊὸ φλογωπά, 
ἔἕμπυρα σήματα Λοβοιν. ῬΡοπι. 480 Γ΄ 
ΗΟ Ῥ]δῖ οι ἀ16 [πὰ ΠΠ πη ρ νὴ ἄθη 
ἘΠΟΙΒΟΙ Καθ θη, ἀϊὸ ἀλ}}6 ΕΝ υ]ᾶμι 
5ἴοιν απ ΖοΡῬ]αιχι. 

1009. ἀνέπτυε, ὑωἐοθαΐ, 
ΒΡΡά] 6, 

1010. Ὸἢ ἀὰ5 ΠΡ" Ρ] ΘΙ ΓΘ ἢ 46." 
{πηνν ΘΚ] αηρ; νυν άθη ἀ16 ΗΠ] Ι6 
"]055 βοϊορι: ἀϊθ μηροί 56|}51 κα - 
ταρρυεῖς, ΜΕ] Α1105, ννορΡᾶῃ, 

ὙνΟνΟὴ οἷν ἃ5 ΠῚ 551, 56105} ἃ]5. Π165- 
56η4 θοΖοίομποι ννἱρᾶ, νυνὶ ῥέεν αἵ- 
ματι γαῖα, οὐ {6} γε απ α ἐ 5 αΉ- 
ϑιῖηδ, ἐΐρηα ρο»ρίμιμηξα. ἃ. 

101.5.ὑὑῷ ϑίνοντα, νοΡ ΡΒ θη, 
" 155] πη ρθη; ὄρ γεα, "6 1116 85 
Ονἴον, Τνδεμ. 1θῦ. 

1015. ΚΝ]. χὰ 1079 ἔ. 
011: Ων Μῶν τεχαὶ κυνῶν, 

ν9]. 208 ἢἃ, 
1018. 6}. τοῦ δυςμόρου γόνου 

Οἰδι, πεπτῶτος, ἀδι" βο !Ἅ]]6η ἰδὲ 
απα ἀπθθϑραΐς Ἢ, ἀΔΠ16 6}. 

1019. προ πη ϑυσίαι νον- 
νυπάθη, χὰ Ὁ. ἢ. 239. 

1021. εὐσήμους, 1018. 
1022. βεβρῶτες, πδοὶῖ ἄθιη 1η 

γορροη. ᾿οροη θη (ἀοάδηκοη; 416 
γ ἡαοῖ 1 59 58 1}}}1 νου Κύπάθη 50] Πη- 
168. ΕΓ ὨΚΘΚΡΉΡΙΟΡ γ ΟΠ 561 ἀον Νιι- 
6} Τ09. Τοὶνοδ᾽α5. [550 ΠΙΘΡΙΩΪ 
ἀὰ5 νοῦ (ον Βοο Δομηρ ἄν νὃρο] 
απ ἀν ΟρΙὸνΡ νορηΐπ Δυβροί "6 
ἰπ ἀμ ΚΟ Ρ ον ΟΥ̓ πὰ ΠΡ᾽ ΖΙΙ8ΔΠΉΠΟΙ, 
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“ 3 2 ᾿) ταῦτ᾽ οὖν, τέχνον, φρόνησον. ἀνϑρώποισι γὰρ 
- - , ᾿ 

τοῖς πᾶσι κοινόν ἐστι τοὐξαμαρτάνειν 
5 Ἀ 7 ς ’ -Ὁ 7 .“., , 3 2 Ἀ 

ἐπεὶ δ᾽ ἁμάρτῃ, χεῖνος οὐχὲτ ἕστ ἀνὴρ 

ἄβουλος οὐδ᾽ ἄνολβος, ὅςτις ἐς καχὸν 
Ν 2 - ) ἊΝ ἐν , 

σπεσὼν ἀχεῖται μηδ᾽ ἀχίνητος πτέλει. 
2 ᾿ , 5, Ρ] ᾽ὔ αὐϑαδία τοι σχαιότητ᾽ οφλισχάνξι. 

-ρ ’ 

ἄλλ᾽ εἶχε τῷ ϑανόντι μηδ᾽ ὀλωλότα 
χέντει. τίς ἀλχὴ τὸν ϑανόντ᾽ ἐπιιχτανεῖν ; 

ΡΥ Ν ) 

εὖ σοι φρονήσας εὖ λέγω" τὸ μανϑάνειν ὃ 
ἥδιστον εὖ λέγοντος, εἰ χέρδος λέγοι. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
ΒῚ ’ ᾿ «! - 

ὦ πρέσβυ, πάντες ὥστε τοξόται σχοποῦ 
, 2 2 Ν - 2 Ἁ - 

τοξεύετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε, χοὐδὲ μαντικῆς 
2 - - ἄπραχτος ὑμῖν εἰμι, τῶν δ᾽ ὑπαὶ γένους 
ἐξημττόλημαι χἀχπεφόρτισμαι ττάλαι. 

πδοιάθπι Γ᾽ ὅθὅθη ἀνιπά ἀ61 6- 
5ουγθοκοηάθη ΕρβομοΙπαπρθη δα 1} 
Παῖ. 

1028 Γ, Τοὶνθϑίαβ᾽ Μαμππαηρθη 6- 
ἵππορη ἰΘΡΠ ΑΙ ἀη 720 [᾿. 90 ἀ855 
Κνυϑοὴ ψοη Δ]1|6η δδιίθα ἴῃ β] ΘΙ Θὰ 
δΙπη6. βανναρηὶ 1. 

1025. ἐπεί μεῖπι Οοηαποιίῖν, ν᾽ 16 
110 εἰ. θὲ5 ϑυ}Ἕθοι ἰδὲ ]Π5ϑιηθίῃ 
ἄνϑρωπος, τίς. 

τ 1020. ἄνολβος, ΑἸ 150: 
1080θ.50 τὸν 9. ἐπιχκτανεῖν, 

ΒΡΤΊΟΝ νυ ὄρ Ποῖ, ν 8]. 1288. χὰ ΡΠ]. 
9460. 11. 24, 84 χωφὴν γὰρ δὴ 
γαῖαν ἀεικέζει μενεαίνων. 

1091. εἐὐξξευ, σὰ 904. 
1032. εἰ χκ. λέγοι, ἴῃὰ ΕᾺ]116 ἀ6Ρ 

ΝΟΣ] Ἠαϊποπάθ [ὧν ἀθη, ὑν ΘΙοΠ ῖι 
οΡ' Βαιῃ δορί  }, ἀδννίηπ ἀηραςῃ θη 
τπο 6," ν 8]. τἱΐ χ. λέγειν 1520, 
τη ἄθιη [οἴποη Ορίαιϊν 0. ἢ. 814 ἢ 

1034. ., 56 1051 δοιιθηθ. 46 566 0- 
Καηϑι ΓΘ Ιθ6. ̓ ὁἢ νοὴ ΘΟ πἰ ἢ} ἀη- 
ΒΘάΡθ τοι, ΟΝ Κυθοι 56 }0 8. 
πράσσεται ὑπὸ μαντ., ψνο 0. ἢ. 
125 ἀὸν Μόγάον ἐπράσσετο Θήβη- 
ϑεν. 69 Ῥροϑαίβοίιο γᾶν οὐδὲ 
μαντικὴ ἄπραχτός ἐστι χατ᾽ ἐμοῦ. 

1035. τῶν δ᾽ ὑπαὶ γένους, 
νοῦ ἀπάρνη ἃν}, 416 ἀθ8 
(ΘΒ ΘΙ 5 51η4. ΔΙΠοῖη ὑσλοὺζ 
ἀον Αὔρθάθ ἄνδρες πόλεως τππηὰ 465 
μοι θυίβομθη ἀνὴρ δήμου ἃ. 46]. 
νυν ἀον ἀδη1}. ἃ]] 6] πα. σὰ Καὶ], ἀϊθ 
Ὑν δπάσηρ ἀθορμαῦρὺ Δα Ἁ]]6 πὰ, τνῖθ 
00} ἀἰ6 οἰπο ΝΟΥ ρουῦγασοιιο ΕΌΓΠΙ 
ὑπαί. Μιο] δῖοι τῶν δ᾽ ὑπ᾽ ἐ 
γένει, ΜΘ ΟΠ 65 ἀὰ5 ἀβηΠΠ Π 6 Μ|155- 
νουβίαηἀθ ΟΡ Πρ. ννεγάθη Κοπη- 
ἰι6, νῖθ 614. Οἱ ἐν γένει -- οἵ 
ἐγγενεῖς, Ο. Ἐ. 1010. 1480, κε- 
δοηΐθοι" τοῖς ἕξω γένους Απϊ. θ56. 
Κνϑοῦ πιϑὶηΐ Αηἰ. πὰ ἰϑιηθηθ 80] 
91 ὅς, ἀθὸν δυο Ηδιηοη. 

1030. Καροη τ άθι ἴῃ ἀἴθβϑιῃ Β1]- 
ἄθ, νν 61} δ ἄγοι 1032 εἰ χέρδος 
λέγοι διυΐ ἄδθη (ἀράδηκοη δορά θὰ 
δι, Τοῖν. 861 βϑϑίοομθιη, δἰπθῃ (6- 
ἀδηκοη, ἄθῃ δ" ἴδοι πᾶ πἀπὰ βοὶπο 

γγδϑηδαηρβθη πὶ ΒοΙβοπάθπ ἀδηδοὶ 
φυϑρ ζῇ. -- κἀκπεφόρτισμαι 
(ν8}. ἐχδρακοντοῦσϑαι, ἐχλιϑοῦ- 
σϑαι, ἐχβαρβαροῦσϑαι α. ἃ.), 91 
Βᾶπ2 ζ φόρτος βοιμδολ , 
δία! 468 β0ηδι ἀμ! τομ θη. ΘΙ ΡΙΘΧ 
(ΚΑΙ πιαομοβ: ἐποιήσαντό μὲ φόρ- 
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κερδαίνετ᾽, ἐμπολᾶτε τὸν πρὸς Σάρδεων 
ἤλεχτρον, εἰ βούλεσϑε, χαὶ τὸν ᾿Ινδιχὸν 
χρυσόν᾽ τάφῳ δ᾽ ἐχεῖνον οὐχὶ κρύψετε, 

1040 οὐδ᾽ εἰ ϑέλουσ᾽ οἱ Ζηνὸς αἰετοὶ βορὰν 
φέρειν γιν ἁρπάζοντες ἐς Διὸς θρόνους, 
οὐδ᾽ ὡς μίασμα τοῦτο μὴ τρέσας ἐγὼ 
ϑάπτειν τπταρήσω χεῖνον. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι 
ϑεοὺς μιαίνειν οὔτις ἀγϑρώπων σϑένει. 

1040 πίπτουσι δ᾽, ὦ γεραιὲ Τειρεσία, βροτῶν 
χοὶ πολλὰ δεινοὶ πτώματ αἴσχρ᾽, ὅταν λόγους 
αἰσχροὺς χαλῶς λέγωσι τοῦ κέρδους χάριν. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

φεῦ" 
3 Ύ ᾿ ἄρ᾽ οἶδεν ἀνθρώπων τις, ἄρα φράζεται,. .. 

ΚΡΕΩΝ. 

τί χρῆμα; ποῖον τοῦτο πάγκοινον λέγεις; 

το») 1055 ἀθπὶ ἐξημπόλημαι τι 
ΡΟΣ δθδβθιζί, νϑ]. τὰ ὅ23. 

1051. τὸν πρὸς Σ. ἤλ. (θίο 
γορθιπάσπρ, 16 σὰ 2. Ὁ. (. 458, 
8}. 048 τὰς ὑφ᾽ ἡδονῆς φρένας 
μὴ ἐχβάλῃς.), ἀἃ5 ΠΕΙΙρΡΟΙὰ, 51|06ν- 
501 ἃ νοι ΤΊ 0]05. ἀπά ἃς ἄρπι Ρὰ- 
Κίο!οβ. (Ρ}}}. 899) Τυγάϊΐθη5. ΑἸ]Θμὶ 
παι] ] Π  ὴ ἀο146 ἰ5ὲ τι 6}}}" οὐθι" ννὸ- 
ὨΪδῸ ΒΠΠΡθῸΡ. ΡοΙρ οι ἴβοι!, ννΌΠΟΙ 
Ηθνοά. ι, 80 ἄδθη λευχὸς νοιὴ ἄπε- 
φϑος χρυσός πιυϊονβομοίάοι. 6 
ϑομάϊζο νοὴη ϑν465 (πολύχρυσοι) 
απ [μἀΐθη, ἀδϑϑθὴ (Ο] ἀρ  ομ πη 
ἴῃ ἢδρ]1ὰ5 ΠΝ βοκΚαπηΐ ννᾶν, ννῖθ 68 
74 (οἸάβαπά ἃη Ῥοιβίθηῃ αἰθίθγιο 
Πονοά. 8, 94, ννουάθη: ρὸνΡη νυ θιη- 
θη, ννὶθ ῬΙΠ]ΟΒΙν. ΔΙ. ΑΡΟ]]. 1, 12 
φιλοσοφεῖς τὴν ἄρρητον φιλοσο- 
φίαν μὴ συγχωρῶν τοῖς φαύλοις 
δεῦρο ἥκειν, μη" ἂν πάντα σοι 
τὰ ἀπὸ Ἰνδῶν χαὶ Σάρδεων ξυμ- 
ἔρωσιν. 
1040. Μάᾶ551056, ἃ 1010 ἵν, χὰ- 

γὐοΚροιθμθ Ἡγροιμιοββ, νΒ]. χὰ 
486 ἢ. -- οἱ Ζηνὸς αἰετοΐί, ννἷθ 
ΡΙπά. Ῥγιι. 4, 4 χρυσέων Διὸς 
αἰητῶν πάρεδρος. 

1042. Ὑνιθαθμ πο ηρ; 465 1099 
γΟΡ ΒΡ ΒΟ οΚίρη ΝΟ δα 265, νρ]. 
Ζιι 420. 

1043. Εἷπθ ἴῃ ο]5ὸ μ] δι! θη 
ΕΡΒΟΒ ΘΟ ΚΘ. θον δ ἔρον ἃ [1,6 
Ἄν οΡ'. οἰμρο!οριο ἀμπββου οι. γον- 
νη βόροη ἄθη ον ἀ6ι" 
ΒΙαβρμοπιῖθ, ἰπάθι Κυθοη 80. ἶδιι ἄρ 
ΑΌΒΒΡΙ ΟΝ. ἀὰ ον ϑϑίβοίη νοη 
Δ θιι5᾽ ανῦβδο ππὰ ΠθΡΡΊ ΟΙΚΟΙΓ ππ- 
[θΡ!θδσθι μι ὅο 6. 

1046. νὼ». οἱ πολλὰ δεινοὶ 
βροτῶν πίπτουσι πτώματ᾽ αἰσχρά. 
Κιθοη ΘΙ ἸΘ ον. 50} ]Π 16 55 10} Δα [Γ οἱ-᾿ 
ΡΘ 51 5᾽ ΟΠ] ϑϑυν οι θ 1091 ἢ᾿ πΐι 5 8γ- 
Καβηιι5, νθ 5584 }} ἐοι" (ὑδροηϑαϊζ.. 
λ. αἰσχροὺς καλῶς λέγειν 
βϑοροηθο ἄθ εὖ φρονοῦντα 
εὖ λέγειν, νϑῖ. Ὁ. (. ΤΊ4; πὰ 
τοῦ κ. χάριν βορομῦθον ἄθιῃ εἰ 
χέρδος λέγοι. ΝΥ̓ὰ5 ΚΥθοι δυΐ 
Τοῖν. πηι, ΡῚ]} νοῖ μὴ 5610 80. 

1048 ἢ, Τοῖν. Ροάθι νοπὶ Καθοι ἃ}5 
οἴπθπὶ ΑἸ ννοϑοπμάθη: ὙΥ ο1 55 ΜΝ ΟΜ] 
ΠΟΘΙ Φοιιἂπά ἴῃ ἀ 6 ΥὟΝ 611...., 
Κνοοῦ ἅθὸν [ἅ}} τπμὰ όπποηἃ πῃ ἀϊ6 
Ἠράο: ΥᾺαβ ᾶϑ9ῖ΄ ἄυ ἄδπη ἀδᾶ 
[ἄν οἴποπ ἀθιμοὶπρ]αῦ, Ἃ6Γ 
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ΤΕΙΡΈΕΈΣΙΑΣ. 

ὅσῳ κράτιστον χτημάτων εὐβουλία; 
ΚΡΕΩΝ. 

ὅσῳπερ, οἶμαι, μὴ φρονεῖν τελείστη βλάβη. 

: ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

ταύτης σὺ μέντοι τῆς νόσου πλήρης ἔφυς. 

ΚΡΕΩΝ. 

οὐ βούλομαι τὸν μάντιν ἀντειπεῖν χαχῶς. 

πον ΠΠΒΏΣΙΑΣ, 
χαὶ μὴν λέγεις, ψευδῆ μὲ ϑεσπίζειν λέγων. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

τὸ μαντιχὸν γὰρ πᾶν φιλάργυρον γένος. 
ΤΕΙΡΈΕΣΙΑΣ. 

τὸ δ᾽ ἐχ τυράννων αἰσχροχέρδειαν. φιλεῖ. 
ΚΡΈΩΝ. 

ἀρ᾽ οἶσϑα ταγοὺς ὄντας ἃν λέγης λέγων; 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

οἶδ᾽. ἐξ ἐμοῦ γὰρ τήνδ᾽ ἔχεις σῴσας πόλιν. 
ΚΡΈΩΝ. 

σοφὸς σὺ μάντις, ἀλλὰ τἀδικεῖν φιλῶν. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

ὄρσεις μὲ ἐξ, ἠξοννῶ διὰ φρενῶν φράσαι. 

[ἂν Φεάἀογπιδηη οἿΠ110) 56 1η 501}, 11 
ΒΙη πο 

1080. ΘΓ 6 106 ἀοϑάδηκονο 89, 
νδὶ. σὰ 1029 ". 

1058. τὸν μάντιν, 992. 
1085. ΝΊΟΙΙ 56] 6 ΟΡ προ ἃ Ζιρ 6 

ὕτσιθ 6. ἄροι ἀὰ5 (Θβο ] θο , δ ν Ζὰ 
ϑόριι. Ζοἰΐοπ ἴῃ Αἰ θη δἰο} νυ 1 
᾿δομθηάθη ἀδυκίον, 5. χὰ 091. Π 16 
φιλαργυρία ψοβεη 1032. 

1080. [)85 (ἀοβομ]θολι ἀν Ῥγγδη- 
πθὴ ΤΙ θ᾽ βοπἃ ΒΠ]ΙΟθη (ἀθυνίηη, ἴ᾿- 
θη 516 δἃυῖ Κοβίθη 465 Βϑοιίθη 
αηὦ Εἰ ἀ6 1] πὰρ ἴἰροη ὙΥ 116 η ἄσγο- 
συδοίζθη ὑπ ἀδιηϊξ οἰπθὴ βομοίη- 
θάγοη ΟΡ 61} σὰ ΘΡΡΪη ρθη 5ῸΘΠΘΗ. 
50. ἰδὲ Κρθοῦ. αἰσχροχερδής, ἱπάοπι 
δ᾽ ἄδπι ΠοΙ Πρ θη ἤφομίο ζανν ἀθι" 5οῃ 

γοΡΡοῦ δυΐροοιν πᾶ]. ΕἸ οἰρθη- 
ἐπ ΠΟ 65 Του} [11 ᾿Θράσροι. δαΐ 
Κυθοὴβ ὅργυο 9191, ἀ6᾽ 71ἃ ἰη 
βἰομῦ δοαηΐθπ) ὅ΄ηπ6. 510} ἃπ ἱδπὶ 
θοϑιδορι, 

1051. νὰν"; ἀρ αἶσϑα λέγων 
ταγοὺς ὄντας ἃν λέγῃς, ,,νγοἰδϑῦ 
ἀὰ ννῸ}}, ἀδ55 α16 ἀδθῖπο ἤρνγοη ππᾷ 
ἀθρθίθίοι" β᾽πά, βϑβθη ἀϊ6 ἀὰι 5ρυ 10 βὺ 
νγᾶ5. ἀπ 5ρΓΘΟΙΙθπ πιαρϑι ̓ Ὑ 6]. τηῖϊ 
λέγων ἃν λ. τὰ 0. Ἡ. 1315. 

1088. Μὶϊ δομᾶν [δ ννοὶβ8 Τ ῖν, ἀϊθ 
Ἐγὰρ 6 510} Ζίι πιίΖο Ζὰ ᾿πΔ 6 η, ἰη- 
ἄθν δ᾽ β86ῖηθ Βεο]αιαηρ θορνύπάοι 
ἄυσγοῖ ἄθῃ Ζιυδϑαΐχ, Κυθοη νουάδηκθο 
561] 61 ἤαίπο ἀϊ6 Ἠοιϊαηρ ἀθ. νοὴ 
ἀμ ΘΒ Ρβοι θη διδά!, νρ]. χὰ 998 ἵν᾿ 

1000. τἀκένητα (0. (. 624. 
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ΚΡΕΩΝ. 

χίνει, μόνον δὲ μὴ ᾽πὶ κέρδεσιν λέγων. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

οὕτω γὰρ ἤδη καὶ δοχῶ τὸ σὸν μέρος. 
ῬΑ ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὡς μὴ ᾿μπολήσων ἴσϑι τὴν ἐμὴν φρένα. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

ΕΙ 
ἀλλ᾽ εὖ γέ τοι χάτισϑι μὴ πολλοὺς ἔτι 

100ὅ τροχοὺς ἁμιλλητῆρας ἡλίου τελῶν, 
“ - - Ν ΞΞ “ ! 

ἐν οἷσι τῶν σῶν αὐτὸς ἐχ σπλάγχνων ἕνα 
- ) 

γέχυν νεχρῶν ἀμοιβὸν ἀντιδοὺς ἔσει, 
2 3, ΤΩ ΒΥ Ν - ΒΡ Ν , 
ἄνϑ' ὧν ἔχεις μὲν τῶν ἀνω βαλὼν χάτω, 
ινυχὴν ἀτίμως ἐν τάφῳ χατοιχίσας" 

1520. -- τὰ ἀπόρρητα) διὰ φρε- 
νῶν, νἃϑ ὈΙΊ5Π 6" ἴῃ Βιυβ6η 

᾿οσϑ᾽ νου ΒΟ] 556η δον 8θη 
151, νρ]. 099. διὰ στέρνων ἔχειν. 
Α680}}. δορὶ, ὅ1ῦ βαϑεῖαν ἄλοχα 
διὰ φρενὸς καρπούμενος. 

1001. ,, ΗδΡαι5. ἀαιῖ, νογᾶιϊι5ρ6- 
οί) ἀὰθ5 ἀὰ πίον ἀπὲ (ἀσννίπποϑ 
ὙΠ} γοάρϑυ, τὰ [ἰδ Ρο586 ΠΡ Ρ, 
ἄσγοι ἀἴθ ἀπ ἀ10}} Παδι βθρθη πο ἢ 
ἀϊηρθη ἰάββθη. 

1002. ,, Κοιμπηῦ 65. πι1 ἀ00}} Δ ἢ 
ῬοΡοΙ 5. 50 ΟΡ, 5 νοΡο Ἰ0ἢ}, ννὰϑ 
ἀἴοῖν Δη]δηρ, βίοι φαμὶ (ἀθννίθη Γ6- 
ἄθη", πποῖθθ ννοίίορα ρου πὰ πρ θη 
ννοράθη ΠΡ ἀπ 5. ἀ1 0} ἢ 6], νν πη 
ἴον ἴοι ἴη5. Αὐρ 586, ἐπὶ χέρ- 
ὅδέεσιν ΘΟΒΡΡΟΟ Θὴ. ννοάθα, ἀᾳὰ ἰοἢ 
ἰοῦ! ποθ. ἀδὺ" 6 ἀϊ" ἀσροῃχα- 
ἀνίηροη ἀπ νη ἀν ἤδη κΚ [{π 6] η6 
ΒοἸ ἐπα μι ν᾽ οὐΚαπαϊριαηρ γθη Ζιι οΡηἐ- 
ἴθη, Μὶι τὸ σὸν μέρος νϑ]. 0. 
πο ῦθυβΟέζι 1900. ΤΠ Λα. 129.16ὲ 

1003. ,,Ὑν 556, ἀδ55 ἀὰι τἸποϊηθη 
Γοϑιθη Υ ΠΠΘα ἴοΕ} οἰ απάθ! η νυν 58}, 
ἀἃ55 65 6 1 πὰ Θ᾽ ΘΙ ΠΣ! 50 1556 Ὀ] ΘΙ, 
νϑ!. 1096 

1004 [( Αὐ ἔσ 9. οὐγννθάονι Τοῖν, 
ΝΠον εὖ γέτοι(. Β. 1113) κά τ- 
υσϑι;, νρῖ. Ὁ. Ο, 1114. ΡΙΗ]. 249 “ς. 
θὸν Αὐἀϑάγαοκ, Κρθοη ννοράθ αἰ οι τ 
ἢν νίοϊ]ο νοιϊιγοπηοπάο, 

δ] οἰ οΠιβαπι πὶ ὙΥ οἰζοῖ ἔοι" πηϊοι" οἷπ- 
ἃΠἀ6Ρ 510}. τάϑο ἀγοιθηὰο πᾶ ον 
ἀδ5 δοπηθηννᾶροπϑ νΟ]]θη- 
ἄθη,, ἰδ. ἴα δοῖποιν {Ππ|0 65} ἈΠ 6 1}, 
ἀἄὰ 6 οἴπθη πᾶἅϊονη. ἀθἃ [ὉΡΠΘΡῚ 
Δ οιζραι ᾿νοζοιοιηθη Καπη, (6. Ρ1Ὸ- 
Ῥμθυϊβομθι. ρΡΆΘ ΘΟ. ἀπ ηΙΘ556η. 

1001. νέκυν νεκρῶν (596 οὐδ᾽ 
ἡρμκμος τὰ γενεὰν γένος) 

οιβόν, ἄθι Ἠδιποη {{π' Απΐ. 
αἰ ῬοΟΙγΠπΟΙΚοΒβ. 

1008 [. Κνθου πᾶϊ, ἀορρ6}} ροϑίη- 
ἀἰρῖ, ᾿Π50 Ὁ Ρ π΄ ΟΥ' οἴη [θ θη νοὴ ἀθῃ 
Το οηάϊσοη σὰ ἤθη [Ππίορη πϊΠ8}-- 
βοδίοϑϑοη παΐ, ἄδπη οἰηθη Τοάϊθη 
ἄθη {{π|6Ρ1Ρ 6 150] 6 ὴ νον ἢ  ἅ}0. 0] 
ΘΠ ΒΡ ΘΟ Θς 510}! ἔχεις μὲν. "" 
ἔχεις δέ υπὰ ψυχήν -- νέκυν. 
-- ἀνϑ᾽ ὧν, ἀντὶ τούτων ἅ, 

ἀα[ἂν 455. Ζα βαλὼν χάτω 
ἰδ, ἃτ15. ἄθηι ᾿οϊβοπάθη ψυχήν τὰ 
ἀθηκθη ππὰ τῶν ἄνω 5 ὅθι. ον 
ΤΥνθηημηρ; --- ἐχ τῶν ἄνω {0 [ἃ5- 
56η, νρ}!. 1162. [πὰ [οἱ βοηάθη γόγ80 
μᾶ06 ἴον ἀΐθ γυ]ρ. ψυχήν τ΄ τ 
-- χατῴχισας ἰοΐοί νογᾶπαοΡ, 
ἀαιηὶὶ ψυχήν ΚΙ 1" ἃἰ5. ΟἸ) θ᾽ νὸπ 
βαλών ποΡνονινιιν ἀπά ἔχεις 561 Π6 
ν 0} 16 Κααθ μα]: ἀὰ ἢ 085} 516 
᾿η 5 αν Ρ Θὰ ἃ ἢ οἰ ἢ Ρ 6 50}}}0 5- 
56η [651. 
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ἔχεις δὲ τῶν χάτωϑεν ἐνθάδ᾽ αὖ ϑεῶν 
2 τ ’, ἄμοιρον, ἀχτέριστον, ἀνόσιον νέχυν. 
[τῇ 7 - ΡΣ 

ὧν οὔτε σοὶ μέτεστιν οὔτε τοῖς ἄνω 
ϑεοῖσιν, ἀλλ᾽ ἐχ σοῦ βιάζονται τάδε. 
τούτων σε λωβητῆρες ὑστεροφϑόροι 
λοχῶσιν “Ατδου χαὶ ϑεῶν Ἐρινύες, 
ἐν τοῖσιν αὐτοῖς τοῖςδεὲ ληφϑῆναι χαχοῖς. 
χαὶ ταῦτ᾽ ἄϑρησον εἰ χατηργυρωμένος ᾿ 
λέγω. φανεῖ γὰρ, οὐ μαχροῦ χρόνου τριβή, 
ἀνδρῶν γυναικῶν σοῖς δόμοις κωχύματα. 

ἐχϑραὶ δὲ πᾶσαι δι π Τ τ πόλεις 

1010“ γεν. ἔχεις δὲ αὖ ἐνθάδε 
(αι ἀν ΟΡ θυνν 6) γέχυν ἄμοιρον 
τῶν χ. ϑεῶν (25 τοῖς ἔνερϑεν ἕν- 
τιμον νεχροῖς), ἀπ} 6 1} ἃ [Ὁ 1 
ἀδγ ἀηύθγη αὐδειθν, ἀθπθη 6. 
ΔηβΟΒΟΓΣ, νοζι ἀκτ., ἂν. (μὴ 
τυχόντα τῶν ὁσίων) 415 ανυπᾷ 8η- 
βοθοπά ΒιμχαίΡι. 

1012. ὧν, οὔ ἂπ, οζΖα, πᾷ]. 
ἄφη [οι οπᾶπὶ ἄρῃ (ἀὀϊίονρη ἀ6Γ ἴΠπ- 
ἴδρνν θυ νογΖαθηι α] θη, ννογδῖ Διο 
1013 βιάζονται τ ά δὲ 56, [π50- 
[εν η ἄθη οθονρη ἀὀίίοσα ἀπο ΚΡΘΟἢ5 
γονίαμνθη ἄδνναὶϊν δηροίμαη νυϊρά. 

1014. τούτων, ἀαϊίἂτν, ἄὅθη. 
(65 ῬΓΘΙΘ65, νρὶ.. 931. τ-ἰ ὕατε- 
ροφϑόροι, ν8}]. 1104. Α650}). Δρ. 
88 ὑστερόποινος Ἐρωνύς. 

τ0τῦ. θ1ο ΒἸ πο σα οἰβίον ἀΐθπθη "οὶ- 
ἄθη Οδίίονρη (ναὸ Ὁ. ἢ. 47| ἀϊὸ 
Κῆρες), νεῖ! Κυδοὴ μβοῖάθ νϑυὶοίζιὶ 
μαι. 

1010. ,., 516 Ιαποϑυη δα ἀϊοὶ, 4855 
ἀὰ ἴῃ Θθθη ἀθηβοίρθη [μο] ἄθη ροίαη- 
ὅθι. ψνοράθη 5015", πᾶ]. 1061. 
Τεϊνεβίαβ Κοιρ [οισὶ Ζὰ ἀθι} ἴηψνν!- 
80 θη δυΐ 5οίηθ ὕρβᾶομθη χΖαρῦοκ- 
δοίανίθη. ϑαΐχο 1006 συρῦοκ. ΜΔ]. 
1043. 

1071. κατηργ., γ βθ 1068. 
Ριπά. Ῥγυιι. 11, 42 φωνὰ ὑπάργυ- 
ΟΡΌΝ " 

1018 ἢ, Πόπη πολ: Ἰδηρα ἀδποῦὶ 
65 πὰ 65 (ἀλ5, ν᾽ ἃ8 ἴθ} 3846:6, ταῦτα) 

ΒορὨΟΚΙο 5. ΤΥ, 

νύσιν Ὧἂὰ5 10Τῦ. 

υνορήάθη Κίαν ππδοίθη "ἀϊ6 ἴῃ ἀδίπομι 
. ἤδλιιβ δἰοῖ ρθη άθη {μην θυ 6 
νου δίάπηοιπ απ ὙΥ εΙθοΡη." 16 
νον οὐ μ. χρ. τρεβή 5ἰπὰ «18 
Δάνονθ!6 116 ΝΡ ΗΒ ϑ ππμηαπρ᾽ ἃι5- 
56 ΓΠ8}} ἄθν ϑιγαοίαν Μἰπζαρο ρι, 
νΒ}]. ζὶι ΑΙ, 000; χωκύμ. ἀ. γυν. 

1070 

107 

1080 

ἀδαϊοι ααἱί πΔΕΥΡΑΤΩΝ ΠΤ ΤῊ ΤῊΣ 
αι Πδιηοη ἀπά ΕἰαΡγ ἀἰΚα, ν᾽ 61} ἀπιοὶ 
ἄθμι Ζυβομβαπον 416 Βοζιθιαηρ πἰομὶ 
ΚΙαΙ νογάθῃ 5011; ἀδιον 1206 Πᾶἃ- 
1]0η58, 1902 Βαργάϊκοβ χωχύματα, 
0146 5. Ζαβϑιμπιθὴ θη βρΡ οι θη ἄδπι 
8 Αηϊ. ἀπά ΡοΙ. γοραθίθη {{πΡθ μι. 
[)85 Αβυπάριίοῃ ἄ. γῦυν., Μὶθ ΑΡΙδί. 
ἤδη. 1506 ϑιάσους ἀνδρῶν γυναι- 
κῶν, νρ]. χιι Ὁ. (6. 481. 

1080 ἔἸ αι Τ᾿ θΊΒιθν" ργορῃθζοιῦ 
νὰ ΚΡυθοὴ [ν᾽ βοῖίηο Μιββοιμαίθπ 
ἱππ θη }} 5861ποὸ ΒΔ} 16 ΘΡΊΘθθη 
ψΡά, 50. ἀδῃπηί ον 7οἰΖὶ 45 ἀγοίιθη 6 
{{π|61} αυ ἀφη ροϑδαιημίθη 5 δαὶ ἃιι5. 
θ 6ηη ἃκιοῖν ἢΪ6, ννῖθ ἴω. 0. Β. υπά 
Βοηδῖ, θᾶδδβι ἀὰ5 ΝΟΙΚ ἀϊα6 δύπάρδη 
βΒθίηοι" Εἰ ὔνϑίθη μι, νρ]. 1015, ννὸ 
Τ. βοβοη νορ [ἘΡπὸ ἃιιῦ ἀὰ5 ΠΙΘΡ 
Αὐυδβροίαμνις πηννοῖδι, ἀπά 1140 ἴ, 
θάμθι" ἰγθίθη σοῖς δόμοις δόρθα- 
ρον πᾶσαι πόλεις, ον διααὶ 
ἴῃ βθοίπροι ἀοϑδι δ οῖὶῖ, ννὶο 

1141 πάνδαμος πόλις; ἀλμενσυν»- 
ταρ.. ιν ἃ ἴῃ αἴ νυν γα ηρ παπᾶ 
ἀὰ5 νοράθνθοη τὰ {ἢ 1 ἢ 6 ἢ 5 620 -᾿ 
ὅθ; ἐχϑραί, πᾶ π!}. ταῖς Ἔρι- 

9 
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ὅσων σπαράγματ᾽ ἢ κύνες καϑήγισαν, 
ἢ ϑῆρες, ἢ τις πτηνὸς οἰωνὸς, φέρων 
ἀνόσιον ὀσμὴν ἑστιοῦχον ἐς πόλιν. 
τοιαῦτά σου, λυπεῖς γάρ, ὥστε τοξότης 

1086 ἀφῆχα" ϑυμῷ χαρδίας τοξεύματα 

βέβαια, τῶν σὺ ϑάλπος οὐχ ὑτιεχδραμεῖ. 
ὦ παῖ, σὺ δ᾽ ἡμᾶς ἄπαγε πρὸς δόμους, ἵνα 
τὸν ϑυμὸν οὗτος ἐς γειυτέρους ἀφῇ, 
χαὶ γνῷ τρέφειν τὴν γλῶσσαν ἡσυχωτέραν 

1081. ὅσων, ἴῃ νν ΘΙ σ᾿ 6 ἢ (εἰ- 
561}. ἀδη θη δῆροιῦγῖρο [26 10}}- 
Ὠ816) ἀϊοὸ ἤυπάςο χονυΐοιζιο 
Το πδιι δ (ϑιΐοκο νοὴ [μθ]0]}- 
ὨδΔΙΠ6η) Οἰη ρον οἰ μα πᾶ 6 η, 58ΓὉ- 
Καβίβομθ Βοζθιομησηθ 461 δ ηἰννοἱ- 
δυης ἀογ [ΘΙ η, ἄθηθη ΜΙ η ΟΠ ἢ 
ἀϊο Βοβιίδι πη ϑ θη. ΒΟ α] ἀρ. 51η4. 
Ι͂ῃ Αδϑβοῇ. ϑ0γ. 1020 501} ΡοΪγπεὶ- 
Κο5. πετεινῶν ὑπ᾽ οἰωνῶν ταφεὶς 
ἀτίμως τοὐπιτίμιον λαβεῖν, νθ]. 
ὅορῃ. ΕἸ. 1487 ἢ Ια ἄθν τΌμθη )0ν- 
γχ 1" (μὰ οΓοι. ὅ, 990) .,͵[ϊμεδ πιιῖδ- 
6 πιαβ15 ἄορ» θη ιι5 6ογηι βαϑμία 
υἵυα ἤρς φ»ηαονοθαΐ «(ἰθγεἐϊϑει5 Πιατε- 
δίγηι5 “4 πογλονα αἋὁ ηηοη δ Θ᾽ θη 
δἰ υαδημθ γϑρίοναί, " ἴυα υἱά θη: 
υἱυο 5θροίζ»ἱυΐδοθηα ὃ π 80." 
1082. ϑῆρες, 251. ---πτηνὸς 

οἷ., Ζζὰ ΑἹ, 40. 
103838. ἀνόσιον ὀσμὴν, ἄθν 

(ΟἸΘΙ ΟΠ Κ]Δηρ; ν]6 δῶρον ἄδωρον, 
“ρ ης εἶδεν ἃ ἄρα ἴον ἕλχος 912. --- 
ἑστιοῦχον ἐς π ὅ λει» Κᾶπη ηδ60}} 
πᾶσαι πόλεις 50 ΡΠ ἢ} στο ερ. 
δοίη; ,) 16 ρᾶηζο διδάς, ννῸ ὙΠ 
501 ἀθη ὅἀθλιο ἀθ5 Αᾶδο5. ἴῃ ἀϊδ 
ἑστίας ϑεῶν πεβοπάο 5. τὰ ἃ 1 50}}}6ρ- 
Ῥθη." ΒοθΡθὸ ἐς σποδόν, βω- 
μόν, ᾿ἶε ἐσχάρα υπάᾷ πυρά νΝ0}} 
ϑΘθΡδυομ νν Θ άθη. ΜΙν βο!ιθίμν δορ!!. 
εἰννὰ ἐς φλογοῦχον (πυροῦχον, 
σποϑοῦχ ον) ἑστίαν οὗον ὁμῳ α- 
λόν ϑοβοβνίοθοη σὰ ΠάὈΘη. 

1084{. Μίε θἤιορ. Βοχυρο δῖ 
Κυϑοηβ γογίο 1099 ἔ( 5αρὶ Τι:,, Πὰ8 

1090 τὸν νοῦν τ᾽ ἀμείνω τῶν φρενῶν, ἢ γὺῦν φέρει. 
͵ 

δηὦ ἀἷὸ ΡΓΘΙ 5 5586. ἰἢ5 ΠΟΡΖ, ἀΐθ 
10} νυὶὸ δίῃ Βοβθηβομ!Ζο ροροη ἀἴοἢ 
δηϊδοηάθι μὰρθ, ἴθ Ζοση, ἀθπη 
ἀν διιρῦγϑι υὐοἢ." -τ σου ΔΟ ἃ πρὶρ; 
νΟΠ ἀφῆκα τοξ,, ὶὸ 1038; ἀϊ6 
τοξεύματα ιγοθη Κσθοηῃϑ Ηερα υπά 
μα 6 ἴῃ 1ΠΠ|. 

1080. Πόγοη Βγδηάδ (Δ 5 Π6.2) 
ἄἀὰ ποῦ! δηϊρίπηθη νυν γϑὺ", 4ὰ ἴπ- 
Κι νοῦ ἄδι ἔρον α θη Βᾶμπ Ζὺ 
ϑρὰν 151. 

1081. σὺ δέ, .νρ]. ΑΙ. 1409. 
1088. πὶ ἀἀοροηβαΐζ ΖῸ 56 ἢ 6 ἢ 

ϑυμός, ἄοιι Τοῖν. οθθη ἴῃ ὑ ογίθη 
[μιῇ ΘΟΙΏΔΟἢ!, 50}} Κρθοη δοίη θη 
Ζονη βόσοη δὔηργο αἰι5] 5 56η., 

1090. νοῦν φέρειν, “6 ἐπ- 
ϑοη μη) [87}}8 οα ἐἰαἰη42), 5.47} 2}, 1)67γι- 
ἐδῆξ ϑ᾽651())6. 

νῦν "οάοι ἀμείνω ἢ ὃν (οὐον ὥς, ἡ) 
νῦν φέρει ἴπ 1: μΝΪ οἶπο νουβομρἄηκ- 
ἴα νογίδυϑοι!, ᾿Π666}}} ἄθη) (φη. 
τῶν (φρο. ἄυχνο! ἢ γῦν φέρει εἷπὸ 
Ρθοϑιπθνο ΒορΡρἄηχαη» βρόροθθη 
νυὶρά, ΥὙἱΘ]] ον ᾿μἀθ85 Δαν ἢ 
ΘΟ. ΤΙΟΒΕ ΡΟΣ οἷπθ Ανὶ Αϑ51Π}ΠΠ]0ἢ 
ΔΠΠΘΒΙ 6 Π Ξ-- τὸν νοῦν ἄμ. ἢ νῦν 
τὰς φρένας φέρει, 80 455 τῶν φρ. 
ἃ 5 ἄθ. ΝΟ θηδα! 26. 510} ἴῃ ἄδη 
Ἠδυρίβαιχ δεύναπρι Πάμιο. (Βνυποκ 
50ΠΓΙ6) δίδι! ἢ ἀἃ5 οἰ! ΔΘ ΟΡ ὧν, 
Βδοκη νογρίηθι τὸν νοῦν τῶν φρε- 
γῶν, ἀθη ϑδίηη 501 η08 ἀοΥδὲ6 5, 
χτνθ 0. ἢ. 524 γνώμη φρενῶν, Ε- 
εἶρ. ἤν. ἴῃς, 21 ϑεὸς ἐξαφαιρεῖται 

Ὁ16 οἰπίδοιβιο Ὑγ θη-. 
ν ἀπηρ τὸν νοῦν ἀμείνω φρενῶν τῶν 
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ΧΟΡΟΣ 

ἁνὴρ, ἄναξ, βέβηχε δεινὰ ϑεστείσας. 
2 ὔ 2 2 ε Ν : ΜΝ Ἐς 
ἐπιστάμεσϑα δ᾽, ἐξ ὅτου λευκὴν ἐγὼ 

’ 7 2 ’ γ ’ ᾿ ;ὔ 

τήνδ ἐχ μελαίνης ἀμφιβαάλλομαι τρίχα, 
, ’ 2, Ἄς τ - ΡῚ ,ὔ λ -"Ὕ 

μὴ πώ ποτ΄ αὑτὸν ψεῦδος ἐς πόλιν λαχεῖν. 

ἌΚΡΕΩΝ. 

ἔγνωχα καὐτὸς καὶ ταράσσομαι φρένας. 
τὸ τ᾿ εἰχαϑεῖν γὰρ δείνόν" ἀντιστάντα δὲ 
ἄτῃ πατάξαι ϑυμὸν ἐν δεινᾷ πάρα. 

ΧΟΡΟΣ. ᾽ὰ 

εὐβουλίας δεῖ, τταῖ Μενοικέως Κρέον. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
, ως Ν - Ὡ , ; ἡ ΣΕ. 

τί δῆτα χρὴ δρᾶν; φραΐε" σιξίσομαι ὃ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ὁ . ΄ ᾿ 2 Αρα α γ 
ἐλθὼν χόρην μὲν δχ χατώρυχος στέγης 
ἄνες" χτίσον δὲ τῷ προχειμένῳ τάφον. 

ΚΡΈΩΝ. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἐπαινεῖς χαὶ δοχεῖς παρειχαϑεῖν; 

ρενῶν τὸν νοῦν. θᾶμπη νυ τά 
ἢ νῦν φέρει 510! ἃ Βεῖάθβ Ρ6- 
φίθμοπ, ϑργδοιθ μηὰ (ἀδϑιηππηρ: 
ἄσοῃ ἰδὲ ἀϊὸ ΟΡ βιθ! ! αηρ σθρθη ἀ1656 
ψενθιπάπης. ΟΝ 8. πῖο! βοῦγιο ἀ. 
τῶν φρενῶν, ἢ νῦν, φέρειν). 

1091. ΑΘ] οι. 700. 

1092. θ6γῦ οι. } ἀθι" Νιμμοῦὶ 
ἐπιστάμεσθα-- ἀμφιβάλλο- 
μαν ἰδὲ ΒΘ ἃ 8580. ψνΘηΙΡΟΡ. δα ς- 
ἴα !οπἀ, ἀὰ Εἴπον ἀδν Ομογθαυίθη [ιν 
ἈΠῸ βργίομι, 

1093. ἀμφιεβ.. πον δυο ρο, 
γῖ6 οἷπρ Βοκίοιάσπο οὐδ. οἴπθη 
ΒοΒηθοΚ, 

1094. γι. 0... 290, 

1090 ἴ. ,, ΝΟ Ρ ὴ ἰδὲ Βαγὲ; [ο]- 
5ἴ6 ἰο ἀ0ὲὸν ΥγΠ]αἀογοίαηά, ἀϑηῃ ἰδ. 
ἀὰ5. ηἱοθὶ ]055 πανὶ απ ΞΟ ΓΘ ο ΚΠ οὶ 
(νοροὴ ἀδθ ποῆθη Αηϑοῆοηθ (65 

ἈΡοΟΠ ΟΡ οϑιθυ 5), ϑοηάθνῃ ἷπ ἄθιπ 
ΘΟΒΓΘΟΚΙΊΊΟΒ δὴ ἸΙθρὺ χαρίθιο γοῦ, τἱδ 
[{π58] πιθίπθῃη Ζονη Ζὰ βοβ ρθη", 
βλαβῆναι, ἰπδοίονρη. ἴθ ἄθη Ζοῦπ 
ἀφν ἀδίίον ἀδάσγοι δὰ πο ΠΘΡΔ}- 
νυΐο, δίαϊ ἐν δεεν ᾧ (πὶ ΓΠπΐδηρο 
ἀ65 δεινόν) βιονν μη] οἶον πρὸς, ἐπὶ 
δεινῷ πάρεστι πατάξαι ϑυμὸν ἄτῃ. 
6 ἀορθηβαίζ ἰδῇ νοοῖ Αηΐαπρ δῆ 
ΒΙΘἢΣ βίγθηρ ΘΑ ΒΟ Πρι, ἀὰ ἄδια 
τ ε εἷη τε οὐδν χαίΐ θη βρυθομ θη 50|]16, 
ννοΐαν δέ οἰπύρι (Α1. 836), πὶ ἀδ5 
ἁπάνο αἸϊο ἃ ἃ]5 βιᾶγκΚοι" σὰ θόΖοῖοἢ- 
πθὴ. θάρορθη Μοποῖδοβ. ΑΘβ0ῃ. ΑΡ. 
2060Γ.: βαρεῖα μὲν κῆρ τὸ μὴ 
πιϑέσθϑαι, βαρεῖα δ᾽, εἰ τέχνον 
δαΐξω. 

1098. νε]. 1050. 

1102. δοκεῖς παρ., δἰϑι ἀδτ 
Μεϊπαπρ, ἴἰοἢ 50}}6 ἀὰςφ Ζυ- 
ΠΧ ὟΣ 

δὰ 
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ΧΟΡΟΣ. 

ὅσον γ᾽, ἄναξ, τάχιστα. συντέμνουσι γὰρ 
ϑεῶν ποδώχεις τοὺς χαχόφρονας βλάβαι. 

ΚΡΕΩ͂Ν 

110 οἴμοι" μόλις μὲν, καρδίας δ᾽ ἐξίσταμαι, ᾿ 
τὸ δρᾶν" ἀνάγχῃ δ᾽ οὐχὲ δυομαχητέον. 

ΧΟΡΟΣ. 

δρᾷ νυν τάδ᾽ ἐλθών, μηδ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοισιν τρέπε. 
ΚΡΈΩΝ. 

-- 
“᾿ 

[ἀ 

2 ς » ’ δ Α, ἋΦ Ὁ 7 ’ 

ὧδ᾽ ὡς ἔχω στείχοιμ᾽ ἀν᾽ ἴτ ἴτ' ὁπάονες 
Ἅ,." 8 -» 

οἵ τ᾿ ὃντὲς οἵ τ᾽ ἀπόντες, ἀξίνας χεροῖν 
ς -- } « , Ὕ υ , 7 

ιττ0ὺρμᾶσϑ' ἑλόντες δὶς ἑπόψιον τόπον. 
ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ δόξα τῇδ᾽ ἐπεστράφη, 
αὐτός τ᾽ ἔδησα χαὶ παρὼν ἐχλύσομαι. 

1108. συντέμνουσι, συντό- 
ἵνως βλάπτουσι, ννοξιι ἀθι ρουβὅη- 
ἰτοῖνο ΟΠ] οἰβαοοιβαιν {10 πὰ οι ἄθιι 
δίπηο 607»γ ὲ} ἐτιγιΐ, ν᾽ 50}} οἷ η- 
ἢ ὁ 1 6, νυ ἄπ πὰ δἰβθηι}. συντέμνειν 
(δδόν), οἰπ θη γΥ. 65 ΔΡϑοΝποῖ- 
ἄδπη βοβᾶρὶ νυν. 

1104. θεῶν βλάβαι, ἀϊ6 101ὅ 
ϑοπδηηίθη Ἔρινύες, ἀϊο ποδώκεις 
(1014), νὶθ ἀϊο Αἴ θεῖ ἤομιον 
σϑεναρή τε χαὶ ἄρτισπος, --- κα- 
κόφρρ., αἴὸ ἄβουλοι 1024 [ἢ 

ι108. μόλις μὲν (ἐξίσταμαι 
χαρδίας), ἐξ. δὲ, νρῖ. χὰ 0. Β. 
149. αν. ΡΙιοθη. 1427. ῬΙαι. Βθρ. 
10, 601 βίᾳ μὲν, ὅμως δ᾽ ἀπέχον- 
ται, -- τὸ δρᾶν, ἀον δοβῦα!υ, 
ἀἃ 58 10 ἢ} 65 ὑππρ, υἷο πείϑομαι 
τὸ δρᾶν, ννογαι ἄδν δίπη νοι ἐξ. 
τῆς καρδίας, τοῖο Δὰ5 πὶ δὶ- 
ΣΥΝ τ οἰ πὰ ἢ ἢ ΟΡ ἃ 18, 
πα ποι. Κρ]. μεταπεισϑῆναι, 
μεταγνῶναι ϑρᾶν τι. 

ι1006θ. ἀνάγκῃ οὐχὶ ϑυςμ., 
Θ.6:..191. 

1101. ἐπ᾿ ἄλλ. τρέπε, ἐπί- 
τρὲπε ἄλλο ἐς. 
εὐ δ τες οὐτ' αὐ δε" 

ΑἸ} ᾿π8 5 65 πη}, νβΙ. ΕἸ. 3298 
τὰς- οὔσας τέ μου χαὶ τὰς ἀπούσας 
ἐλπίδας διέφϑορας. ῬΊίαυ!. Ὑ εἴη. 360 

οοηοάίέφηο(ὦὠβμὲξ φιοὰ ἡ πο0Ὁ 
εἰς. Κύδοι θϑουλάου! βοίημο Πίθηδν" 
ῖΖαπᾶἄοῃϑι πᾶοῖι ἀθι" Πόιο (411), ννὸ 
Ρο]. Ιὰρ. ἀπὶ πΐν Αχὺ απὰ 61} ἀν! 
Π101Ζ χὰ [ἅΠΠ6 πὰ σαπὶ οι ιτοΡ μαι θη, 
νυν ὰμρομα ἀθν (ον νοῦ 4116 Ὠῖμη- 
86 Απΐ. δὰ θα ροῖθα βΘρα θη ἢ δία. 
ΑΒΘ β6ῆοη νὸπ ἄθη σίηγθη ὑπ- 
5160 βρυίοιῦ Κυθοὴ ἴῃ Δηρδὺ απ 
ἀΡΡΘθΡοΟ θα : ννὰρ ἀἰο ίθπονρ ἱπὰπ 
501|16η, «Φουςοῖ οι" Καὶ ἅἢ, ΘΙ" 561}}5} 
Ὑν1}Π 2 (ἀνα  καιπιιοθι" οἰ]θα. ΕἸπάθη 
νὴ πὰ Πἰπίο νοι" ἀθο] οὐϑὺ θ6Ὶ ἀθι 
Τιοίοιο, 50 Ἰορὺ ἀανίη Κοὶμ ἀνιῃά, 
μἰδι" οἷπο Πιὔοκο χὰ βαθμθη., ννονὶη 
Κυθοη ποῖ νο Απιροποϑ ορΡοϊιηρ; 
δΟΒρΡΟΘ θα. πἄϊ6, ν] 6 ἢ} νοΡΡᾶ 
ΑἸ]65, ννῖθ ννοπὶρ ἄρον! ορὶ οἱ" Ζὰ 
γγοΥΚὸ 8681. ΤΣ} ὁ 

1119. πὐὰπ ἀφ αὶ δὴ σὺ σε, 
ἐχλύσομαι, ,, Β]οΙ ομνντο ἰο᾿ 56 1081 
ἄθπ Κηοίοθπ σοβομ νι μὰ}}6, 50 Ψ}]} 
10} ἰπη Δμ6Ι,. ἴπ Ρογύβοη Ιὕδθπ᾽ ; νο], 
ἷκιι 40. Οἴπὸ Βι4 (1200 αὐτὸς ἅμαρ- 
τών.) ῬΙΝ]. 1208 λύω ἃ ἐξήμαρτον; 
ἄθον ἀϊ6 Ρανδαιαχὶϑβ τε --- χαί τὰ 332. 
Κυθοῖ ΒριΡΊΟ  ἃτι5, ΟΥ' νγ 0116 ἂπ ΡῸ]. 
Ὑν16 η΄ Αηϊ. βοίη ΠΠπρθομ! ἀρ ο ρον - 
βθηΠ10Π 65 ΖαρΡοιοη νυ Ἰθάθ" δὶ τη8- 
οἰ θη. 

δίαιϊ!, οἷηθς διαρίπιοη. βιπρὶ (6 
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δέδοιχα γάρ, μὴ τοὺς χαϑεστῶτας νόμους 
ἄριστον ἢ σῴζοντα τὸν βίον τελεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ ἀ. 

Πολυώνυμε, Καδμείας Νύμφας ἄγαλμα, 

χαὶ Διὸς βαρυβρεμέτα γένος, χλυτὰν ὃς ἀμφέπεις 
Ἰταλίαν, μέδεις δὲ 

, 31. ; 

σαγχοίνοις Ἐλευσινίας 

(μον, δον [ρου ρον. ΗΟ αηρ μἷη- 
δορομὰ, δἰ Ποῖ [θΡο5. Τ᾽ η 2164, ννῖθ 
ΑΙ. 6098. 0. Β. 1086. Αἰ ἄδῃ ΟΡ θὰ 
159 ἢ᾿ ζν ἐξάρχων θεοὶ ἀθν ΕεΪον 
ἀ65 Πδηκίοδιοβ Δαβουκουπθη (Ἃοἱἰϊ 
516} νυϑπάθηα, τα οι" ΒΆΚΟΙΟΒ. Δῃ, 
ΔῈ] 76 χὶ 56 1061} [16] 55! ΤΠ- 
"δὴ α]5 Βοίιον ἀδο ἃ ἢν Ἰασιοπάθη. 
μίασμα (1144) ζι αι. θθ (ᾶ- 
ῬΆΚΙΟΡ 5010 06" ὕμνον χλητικοί 56- 
χη 855 συγ άθη ἀἴθ ἀσγο} ΒΑΚΟΙΠ ΒΟ θη 
(ὰ} νοϑοη ον 5. 510}} Δ 5Ζ 6] ἢ ποηθ 
ϑιδίθη παιμῃὰ Ὁ σοι δοιῖ, σιπὴ ΤΠ δῖ} 
χηϊῦ θΟΘΟΠ αν ΒοΚϑίοι δυῦ ἀϊο δἱ- 
τιβόπθη Ὑ ΡΠ ἐπ|556, σιμὰ] ἄθν Κο-᾿ 
Ἰοπίθη, ἀθρο ΤἬΘΟΡΘη θ6Ὶ ἀ6}" 61- 
5ίδθη Αἰ Παρ Ζιιρθθθη δοῖη πιθοὶι- 
ἴθη. 

ι115. ον οοαῖϊν ἰνΡ νογδη 
{νρ]. 182), νν 61} ἀθι" ΠΊΟ ΟΡ 1πὶ τὐεε 
Ἰιὰϊ ἐλϑέ, ννὰβ 48} οὐδὺ 1140 ἢ, 
ἈΠΟΡῸΓΡ γγ δηάυηρ [Ο]ρὶ. -- κὐϑι: 
νύμφα, ϑθμιο]ε αἷ5 νοοῖ ἐν 
θυ. 

1110. βαρυβρ. ϑ5ρῖο!ι δα Διόν. 
Βρόμιος, ἐρέβρομος ἀπα χαρ] 0} 
δυΐ μάτηρ κεραυνία 1139 ἃη. 

1119. Ἰταλία ποοῖν "οὶ ΡῬ]αΐοῃ 
ἀὰς νοῦ (ἀπ! θοῃθη θονύϊκΚουιο ανροβο- 

ΟΘΡΙΘΟΠΘη]απ, Ζιμ!8} (ιηραπΐθη, ννῸ 
ποῖ ΕἼΟΡΙ5 1, 10 δαοομὶὲ (65 ο- 
γέδηιθ οολταηηθη ἀπ ἄθββθη 
(ἀειγοῖάθ 500}. 'μὶ Τ᾿ ῚΡΊΟΙ πιο γα μι- 
ἰ6. Εὰβ. ζϑίομπθῖθ 5ίοι. ἀπρο} ΥΥ̓ οἰη- 
σαν ἀπὰ ἴῃ ΕῸ]ρΡ6 “ἀθροη. ἀαυροὶ 
Βακομοβάϊθηϑι ἃ, νγῖθ νον" ΔΙ] θἷ 
Τάροηνῦ πηὰ ππροροηᾷ. 16 ΑἸπ6- 
ὯΘΡ Τ0οἢθη 516} ΠΙΘΡοὶ χαυπβοὶ δὶ 

δ ἀὰς. ᾿ὕπρϑι νοὴ ᾿ππθη ϑορυ ηοίο 
ΤΊ ΟΡ ππθ. ἢ, νγνὸ ὨΙοηγΒΌΒΟΟΪ 
ἤΔ0}} ὨΙοά. 12. 10 πίο}} Θ᾽ ΓῸ ἢ] χὰ 
μά θη. βομοίηι. 1 Τμορϑηάδ Ἰοιοὲ 
ἄθη 561} ἃ] ζθῖν ἴὰ [Πη}6 } 114]165 
᾿ βοὴ Υ οίηθδὰ νοὴ ΒΑΚΟΠΟϑ᾽ 
Ζυβθοὸ ϑόρϑῃ ἀἶο ΤΥΡΡΙ ΘΗ" ΘΙ, ννὸ 
οἷη ΤΊΘΙ} βοῖπϑι" ΒΡ ΘΙΓΘ"  δυροκ- 
ΘΟ ΡΠ] θη “πηᾷ [[4]16 νυ ΘΙ 610}. ρ6- 
ἤδομι, Οπαρὰχ Εἰ. Μ. 525, 39. 
ΟἸαπάϊδη. ὅ60. ὕοπβ. ὅ6Π10}. 169 
λμς οὐδία βαδομις ἐρα 8» 
ψη} 11: (ἢ. ὕπρον ᾿Ἰχκαρίαν, νν6}} 
ΒΔ ΚΟΙΙΟ5 ν θη Ἡβεύρη δὰ5 Ζιιου δὲ ἀθὴὶ 
ἸΚανγῖοβ πὶ Αἰ βοθθη θθηο5 ἄθη Β6- 
θϑηθαι βοζΖοῖρὶ μά θη 50]].) 
1120 ἢ. Βακομοβ, ἴῃ ἄθη Ε]δαβὶ- 

᾿ἰβοιθη Μγβιθρῖθη ἀθο} πο ΡΡβομ θη 6 
Ὠάἄπιοα ἀπ ἃ]5 50] οἶον" Ἴαχχος 86- 
πδηπὶ (1154), [61 τη 461 ΝΟ ΒΘ! ΠΡ; 
ον ΑἸΠ πον" τς ἄθι ρου θην ΙΟΠΘ 
(οῦίο. νοῦ ΤΟ Θη. Σαβα θ, Ζὰ 
0. 6. 6191., νο 4δον 
βίθυ θη. οἰπροννθιῃίο ΒΙΘμ ον 6]γ)θ1η- 
[4}}5 (οἰ δρθημοὶς εἶμ}, ἄδη σάρε- 
ὅρος ἀθν “Εἰδυιδίπίβομοη Πδπιδῖον Ζιὶ 
ἴοῖθρη. Ὦϊὸ χόλπου βἰμά ἀἷὸ ΕΡθπο. 
Ὑν 6 ΙῸΠ 6. 510 ὴ} γοὴ θᾶ556 νοὴ Ῥαηδκίοῃ 
ΖΦ Ἰβοῆθη ΚοΡναία της Πιοπίθῖα ἀαγο 
ἀὰ5 ΤῊ αβίβοιρ. (ἀοῇ]ἀθ. δ] ἄθηι 
Μ ΘΟ. Π]ηΖί οι! ; πάγκοιν οι, νγ01} 
ψνι6 16 Εροιμάθ ἂὴ ἄρῃ Εδϑίθη δυΐ- 
ΘΠ πθπα., ννῖ6 ΟἸγιρία ΡΙπά. 0]. 
0, 08 πάγκοινος χώρα. Ὁϊ6 Θυδα- 
πᾶς νοὴ Ἐ λευσινέας (- πο ἀρ-ὴ 
ὑνοῖς ᾿λευσίνς, ἵνος, ννορον ἀδ5 
υννοῆ 565. ἀπ Οἷμθ ἀδνονο Ϊη ἐδ. 
ἈΡΙοαηρ, 5όθοι Ποῖ. ἤν. (οι. 
105. 200. 

ἴῃ ἀἰο Νυ- 
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“ηοῦς ἐν χόλποις, 

ὦ Βακχχεῦ, Βακχᾶν ματρόπολιν Θήβαν 
γναιετῶν παρ᾽ ὑγρῶν 
Ἰσμηνοῦ ῥείϑρων, ἀγρίου τ᾽ 

1120 ἐπὶ σπορᾷ δράκοντος" 

ἃ 

; ᾿Αντιστροφὴ ἅ. 

σὲ δ᾽ ὑπὲρ διλόφοιο πέτρας στέροψ ὄπωπε 
λιγνύς, ἔνϑα Κωρύκιαι Νύμφαι στίχουσι ΜΉΝ 
Κασταλίας τε γᾶμα" 

1180 χαί σὲ Νυσαίων ὀρέων 

κισσήρεις ῦχϑαι 
᾿ έ 

χλωρά τ᾽ ἀχτὰ πολυστάφυλος "τέμσεει 

1121. γε]. 0. Ἀ. 209. 
4129. παρὰ δείϑρων, ν 16 

9606 παρὰ πετρᾶν; ὑγρά, πιοίϊϊα, 
σδηϊιρΙοἰτθη ἃ, 

1124. 500]: παρὰ τὸν τόπον, ἐν 
ἐσπάρησαν οἱ ὀδόντες,, ἃυ5. ἀο- 

ἤδη ἀϊθ ϑραγίθη οὐννθῆβοη, να 
ἄμηΠ1ὁ} Διὸς γοναί Ναιηθῃ οἶπθβϑ 
ΟΥὶθ αν. ΗΐΟΙ παν ΔπΙρ] 1 Ποῖ π 6 
Βοζοϊομπαηρ ΤΠ ΘΠ 6η5. 

1120, σὲ δ᾽...., ἄδπι ὃς ἄμφ- 
ἕπεις. μέδεις δέ. δ] οἰ ομβιθμοπᾶο, 
ἀοὁΥ ΕῸΓΠΙ πδοῦ ἀΡ δι" Ὁπαθ δ ρὶρο 
ψνεπάυπρ. Αἰ. 4571. Κνῦρον ἀν. 
00, 6. ἃ. 2, νοις ἀθν ΠΙΟμ ΟΡ νῸὴ 
ἄθπι ἴογποη ᾿ἰα]]θὴ ἀπ ἄδπι ἤδἤθη 
ἘΠΟι 55, 48 ψυννοὶ Βιηάραπκίοπ, Ζὰ- 
ἡδοῖδὲ δ ἄθη Βακομοβάϊθηδυ. ἴῃ 
ΘοΙρἢΙ ἀπά πὶ ῬΑΓ Πα 5505 ἀθοΡροὶι, 
ψὸ ΒαάΚοιος νοῦ ΤΉΘΡ θη ἃϊι5 56 1η6 
ΨοΡΘΡαηρ σορνηάοι. πάθ θη 50}}6, 

ς Αδβοῖ. Εάηι. 
ἄσπι Οἰρο] ἀθ5 δὲοορ5» α»ηαδϑιέδ 
5! ααθῖο πιᾶη τηϊ ὰη16 1 ΕἸ ΔμμμῈπ Ζὶ 
96οἤῆδῃ, ἀϊθ πὰρ νὴ ἄδπ ἴῃ ἀο]οῖς 
βαίπορ ρον οῆοη Βορ]οαπρ ἃηρο- 
5.6} 16 Εἰ οοιφάσοη Ρ6] ἘΔοΚΟΙβομθίη 
Βου!οϊϊοιο, ἀμὸν στέροψ λιγνύς, 
να]. Εὰρ. Ρῃοθη. 239. 

1121, ἔνϑα. (Το Δ] 6 οῖοἢ- 
ἡπηρ ψὶο 0, ἢ. 1451), οὔθ δ}}} 
ὨοΙριἶθ, νοὸ ἃϊη ῬδνΠ8558 ἀἰθ ΚοΡγ- 
Κίβοιο, νοῦ ἄθη Βακοβίβομοη Νγιὰὴ- 

«Ξ.) 

24, νρ]. χὰ 9θὅ. Αυΐ 

Ῥῆθα θθννοιηϊθ υηΔ νοῦ Ρὰπ υπᾷ 
Ἰ)]οηγ505. ΚΘ Ρη βόδι! ὸ ΤΡορδγοιὶο 
1αᾷ,. ΑΘ}. ἔπη. 22 σέβω νύμφας, 
ἔνϑα Κωρυχὶς πέτρα, Κοίλη, φίλ- 
ορνις, δαιμόνων ἀναστροφαί. Ἠ6- 
γοά. 8, 80. Ῥαιβ. 10, 82, ὅδ. Βιίαιε 
οἰχοῦσιν 56χϊ ϑορὶι. ἀὰ5. θ6] θίορο 
στίχουσι, νν6}} 416 Νγιβῆρῆθη θεὲ. 
ΒδκοΙιοϑ᾽ ΕΡβομοίπθη 8610} 5101} Ζην 
Τάηζο γοίμ θη. 
θοζοιρὲ Πόδγοῖ. στέχουσι" βα- 
δίζουσι, “πορεύονται. Περιστί- 
ξαι: ἀπὸ τοῦ στίχειν. 

1191. Ὀῖ6 δρ!ιθυμμηρδηκίθη Πδιοιν 
(Διόν. Κισσεύς) βοίιοι δυῖ 416 Εἰι- 
Ὀδίβοιο Νγβα, ννὸ οἷπο ΝΥ ἀπάογγοθο 
ρα Βο ἥσσους. Ὀ]άμι6, ΜΙηαρς Ηοι- 
Ἰηρ, Ἀβϑπᾶς γοῖ μὲ. ΤΥδαθθη ὑγρὰ, 
ΒΌΡι. ΤΉ γοδι, ἔν. 299. οι Πἶθν ἃτι5 
οὔθ νοπὶ ῬᾶγΡηα55, ὙΜΟΠΙπ ρ] ΘΙ - 
[115 οἴη βΒ 0 ]Ι ΟΠ 6} ΥΥ οἰηϑίοοκ νορβοίζὶ 
νυῖρά, ρ]ααθιο τπᾶη Ῥόδιοι Ὠίοηγν - 
505 ΤΉΘΡΘΩ 8ἃη δι αροη, ἀδΠ 0" 
1144 1. 

1194. πέμπει σὲ ἐπισχο- 
ποῦντα....5οοίτξάυ ΤΉΘΡ 6 ἢ 5 
διρᾶσ56 5 ἴῃ Απροηϑβοποίῃ 
ἢ ἢ ΠΗ ἢ δύπη ον ἀ ὁπ .}6] δοῖι- 
νον ἀοὁβἄπρο; ἀγυτάς, ΜΕ1} 
ἀ16 [οΘ.Πο  Θα Δυϊγῦξο ἀον Βακοιμδη- 
[θη ἀσγοῖι ἀ16 νυν οῖίθη δίγαββοη ΤΠ6- 
θϑης (Βιν. ΠΗ. Β΄, 1720 ξεσταὶ ἑἕπτα- 
πύλου πόλεως ἀναχορεύσατ᾽ ἀγυιαί) 

16 ΡΕΪπλἶνο Εουῖα. 
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ἀβρότων ἐπέων 
εὐαζόντων Θηβαΐας 

ἐπιισκοτιοῦντ᾽ ἀγυιάς" 
Στροφὴ β΄. 

ἈΝ 2) ο»“ ς Ἁ - , 

τὰν ἔχπαγλα τιμᾷς ὑπὲρ πασᾶν πόλεων 
ματρὲ. σὺν κεραυνίᾳ" 
καὶ νῦν, ὡς βιαίας 
2 , 2 Ἁ , 2 Ἁ ’ 

ἔχεται πάνδαμος ἁμὰ πόλις ἔπι νόσου, 
μολεῖν καϑαρσίῳ ποδὲ Παρνασίαν 
ὑττὲρ κλιτὺν, ἢ) στονόεντα πορϑμόν. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 
-“Ὺὀ ΑΝ Ἦν 

ἰὼ ττῦρ πνεόντων χοράγ ἄστρων, νυχίων 

δἰηροη: οἷπ ΘγάΚῸ] θη. ΜΙά. 52 
δοθίθιθὶ ἄθη ΑἸ ΈΠΘΡῺ εὐρυχόρους 
κατ᾽ ἀγυιάς Ἱστάναι ὡραίῳ. ρο- 
μίῳ χορόν. Επν. Βαροί.. 81 ἴτε 
“Βάχχαι, Βρόμιον κατάγουσαι Φρυ- 
"γίων ἐξ ὀρέων Ἑλλάδος εἰς εὑρυ- 
χόρους ἀγυιάς. Ε 

1181. ἔχπαγλαι(ο. Ο. 16) θ1- 
ἀονῖ 5:, ἐχ πασᾶν, νὶδ 1198 ὑπὲρ 
πασᾶν 58ι. ὑπερτάταν, 465 Με- 
{γι 5 Βάθ6Γ; αἴθ ΑΡΘΟΠΓΘΙ ΒΟΥ 56 Π61- 
Ὠ6α 8δη ὑπέρ οὐπὶ βθη. Αηβίοβϑβ ρ6- 
ΠΟΙΠΠΘη Ζὰ ΒΒ θη, ἄοο νρὶ]. Ριηά. 
Νοι. 9, 94 ὑπὲρ πολλῶν τιμαλ- 
φεῖν λόγοις νίχαν. ἰδίην. 2, 36 
ὀργὰν ὑπὲρ ἀνθρώπων γλυχεῖαν 
ἔσχεν. 

1189. χεραυνίᾳ, χκεραυνοβλή- 
.ς ζῳ, νΒ]. Εν. Βδροι. 6. 

1140. Αη ἀδη ἀοάδηκρη, ΤΉ ΟΡ Θη 
Ὠαΐια ἀογ ἀοἱἱ Ποοῦ νοῦ 4|1|6η ϑίᾷάϊθη, 
50} Π16558ἰ [0 ἢ} ἀἴ6 ΒΙ{{6, ἀὰ ἢ 762, 
ἌΨ16 ΘΓ βδοηϑδὶ ΤΏοθοθη 116 06, νοι οπὰ 
2 ΘΥβομϑίπθη, νυ]. χὰ 0. ἢ. 168 ἴ. 

1141. πάνδ. πόλις, νὶο 1. 
ΝΕ]. δὰ 1080 Γ᾿ --- ἀμὰ δαὶ ΒδΟΚΙ 
Ζυροδοῖζιὶ, να]. 0. ἢ. 69ὅ. 0. (. 
842. -- ἔχεσϑαι ἐπὶ νόσου, 
"φέϊπονὶ ἅπ πιοτδο, ψγ 61} ἀϊο 
γόσος, ἢ σύνεστιν ἡ δι νον ἰγοὶζ 
Κυθοηβ διηποβᾶπάογυηρ 0608} Δημᾶϊι, 

1142. μολεῖν, δπονγψίομα Βιι6 

βίαι 465 [πιρογαϊϊνθ, 16 οἷϊ ἴῃ Απ- 
τα! προ ἤθυ αὐίίον, 2. Β. ἴπὶ γ ο Κ5- 
1164 ἄθν Ἐ]οβοθθηα ν οῖθον: ἐλϑεῖν 
ἥρως Διόνυσος. --- καϑ. ποδί, 
ὙΜ6}} οἷα μέασμα ἀαῇ ἀδν 514ἀὲ ΤΌΝ. 
θοῦ Ῥάᾶγπᾶβ5ο9 οὐοι ἀἰθ προ ζιν- 
5όθη Εαρθῦα πἀπὰ ἄθπηὶ ΓΠΕΥΝ 
(Ευγ]ρο5) παῖ ΒοΖίθαπρ δυῦ 1126. 
πῃ υλῦα, νὸο Βαάκοιοβ. νυἱϑ] !δοῇ 
ψΡΘ Ρὶ νι ά6, 50 ῃ ]Π16ϑϑὶ 5160} πνῸ}} 
1150 ἀϊο Ενν7νἅπηπηρ ἄονΡ Ναχίβομθη 
ΝΥπρθη. ἃπ, διΐ ννϑίοιον [π56] 
θιοηγ 8085 Παιρὶς Οὐ πνν. 

1140. 4 Βακοιοβ ΝΆΘΠΙΒ. βθίπθη 
Τηΐα505 δηΐάμνς θοῖπι α]4η26 ἀον α6- 
ΒΕΡΠπ6, 80 ἄδηκι 510} 416 Ρ]ιδηία516 
76 π6 αἷβ ΤΙ ΘΙ μη ο ἀ65 [5 } ΠΟ θη 
Βοίροηβ, ἀὰ ἕϊ6. ἃ Πιίιπιηο]8ρ6- 
ϑυῦ]θ6 ρ]θιοιιθαιθ. οἰπθὴ (μον Βθ1]- 
ἄδη, νν655Π4}} ΒάΚομο5. ἄθη Π1οἢ- 
ἴθ (ἸουἄμγοΡ ἀν" ἀϑέρτίοαθ 
οἤ ον 666 ποῖπδ, δ᾽ οιοιννο ἀϊὸ γὰρ 
θῸὶ ἄθπὶ ΕΡΒομ θίμθη δἰπθ5 (οίίος 
οΡΖιἰορὶ, 4ὰ5 Μίϑου 510} ἔνθα α]ρ 
μοῦ} ἀπά ἠϊθ ϑδϑϑίμιορο πππηῖον 
ὔρἴοπ. ΑΘΙΝΉ ΠΟΙ Ἐδαν. Ιοη. 1089 
αἰσχύνομαι τὸν πολύυμνο»ν ϑεόν, 
εἰ περὶ χαλλιχόροισι παγαῖς λαμ- 
πάδα ϑεωρὸν εἰχάϑων ἐννύχιος 
ὄψετ᾽ ἄδπνος ὦν, ὅτε χαὶ Διὸς 
ἀστερωπὸς ἀνεχόρευσεν αἰϑήρ, 
χορεύει δέ σελάνα. ϑοίιοη «ἰϊ6 Βν- 
ΚΙᾶγοΡ. δ᾽αυθίθη ἀθὸῦ ἰοῦ. Θίμθη 
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φϑεγμάτων ἐχίσχοττε, 
γαῖ Ζηνὸς γένεϑλον, 

ΣΟΦΟΚΑΕΒΟῪΥῪΣ 

΄ 

1180 προφάνηϑι Ναξίαις σαῖς ἅμα ̓ περιπόλοις 

Θυίαισιν, αἵ σὲ μαινόμεναι ττάννυχοι 

ἀολυλννρ τὴ » τὸν ταμίαν ἼἼαχχον. ͵ 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 

1155 Κάδμου πάροικοι χαὶ δόμων ““μφίονος, 
οὐχ ξἔοσϑ᾽ ὁποῖον στάντ᾽ ἂν ἀνϑρώπου βίον 

οὔτ᾽ αἰνέσαιμ᾽ ἂν οὔτε μεμιψαίμην ποτέ. 
τύχη γὰρ ὀρϑοῖ χαὶ τύχη καταρρέτπει 

μυστικὸς λόγος νογβίθοκι, νυ ἴῃ 
οἴηθηι βρᾶϊθη Π ΠΟ 5 ΑμΙΣ ΘΡΒΟΠοἰπὶ 
415 Ῥδη, Ὧ]5 Βακομουβ, ὡς ποιμὴν 
λευχῶν ἄστρων ῬΙΠ]Ο]. 8, 250. Βοὶ 
Μοπαπᾶοι" Β ιοι. 9, 329 ἱρὰ ΑΡ0]- 
Ἰοα, τεΐξ θομ 805 θη ἤοἶτι, διβὸ- 
γοάοι: Πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν 
καὶ πᾶν ἔϑνος διέπεις χαὶ χαϑάπερ 
τὸν οὐρανὸν περιχορεύεις ἔχων 
περὶ σεαυτὸν τοὺς χοροὺς τῶν 
ἄστρων. 

1141. φϑεγμ μάτ ὦ ν, νΒ]. 1194. 
1149. παῖ, Ζηνὸς γέν., 4Διο- 

γενὴς παῖς, τὰ Ὁ. Ἡ. 1210. 
1180. προφάνηϑι, ΑΙ. 696. 

ΤιοῖΖ ἀθν χιι 1144 βόβορηοῃ Εν κΙἃ- 
γαηρ ἀον Ναχίβοιοπ ΝΥρη θα. ἰδὲ 
ΒοΡρΡΚ5 νυ αν μι; 56}}}" Ζιὶ Βό86}"- 
ἴθ, ὅορ!ι. Βα} προφάνηϑ' ὠναξ 
ΒΟΒΟΝΡΙΟθΘπ, 80 ἀδ85 1141] ἀϊὸ 
ΕἸηβοίζυης νοῦ ἀμὰ ππιορ}]οῖθοι 
Τηϊ 5516. 

1151. Θυίαισιν 5ιαῖι Θυιάσιν 
Βδόσκη, νἶὸ Μαῖναι πόθον Μαινά- 
δὲς. ϑοηδὶ νβ]. Ὁ. Ἡ. 211 ἢ -- 
πάννυχοι, τὰ 1521.; χορ.᾽ σε, 
νῖο ΡΙηὰ. [βίμη. 1, Ἰ Φοῖβον χορεύω, 
3 .- ὌΝ Ἀοίροη. -- τὸν τα- 
αν, ἐπίσκοπον, μέδοντα, ἄθῃι 

ἀἴο Ταναάοη βριαρῶς ἰαχχάζουσιν 
Κρ. 8600. 

1155. ΕΘΙ ΡΠ 6 Ααροάο, στο 0.Ἐ. 
1. Καάιηοβ Βαιι6 ἀϊὸ Καάπηοῖᾶ 6}- 
Ῥδαΐ, ΔπΡ ΐοπ υπὰ Ζοι}05 πρῶτοι 
Θήβης ἔἕϑος ἔχτισαν ἑπταπύλοιο 

«Οάν85. 11, 209, νγν655}}}}} ΤΊ ΘΙ 

ΓΠ56 Πναηἃ χοϊρὶ, 

ὑ το 5. Κὶ ἃ ἀπο 5- πὰ Α ΤᾺ ἢ} 0 ἢ 8- 
5ίαάι, ΠΟΙ η 50] 65 Κα ἀπ 6156} 
πη ΑἸ ΡΠ ἸΟη 156} Ποῖβδυ, ψνὶθ 
ὅθηθο, Ἡ, Ε΄. 2170 Οαάνοα ρΡ᾽")0- 
65 οἱυϊέαση 6 ΑΙ περ λήοη 5, 
θεὸ ἀοοϊαδιὶς} δῖαν, ΤΊ. 10.. 
181 προηηΐ ἄθη δ δηκοιις, ἄδιν ἀπο] 
δϑοίηθη Τοὰ ΤΉΘΡοη ροροιιοὶ, (δά- 
γημην αἰφμο πρηίοπα ΡῈ (δη- 
αϊίο». 

11561.,, Κοῖη ΜΘΗΒΟ ΘΠ] 6] 6ὴ, πᾶ ρ; 
65. 510}. ΡΌΒΙΘΠΠ πάθη 16 65. Ψ1]], 
Καῆη ἴοἢ [Ὁ ΓΠΘ νυ θ 6} ἸΟ Θη. ΠΟ 
ἰδάρθ!η : ἄθηη ἀὰ5 προ!" τ ομτοι 
πο} ἄθη {ΠηΡ͵|Ὰ} ΚΠ] θὰ δὰ 
πηἃ κυρ ἄθα (ΟἸ οΚΙΙοΘα, ἀπά 
Κοῖπον Κἂπηῃ βϑᾶβροη, ὁ} ἄθῃῃ Μοη- 
506 οἷθθ5 αν ἀὰ5 ἃπᾶγο, [65 - 
65 ΟἸάοκ οἄον ἔρϑι θϑ {πρ]ΐοκ 
ΒῬοβομιθάθη 56]. 

1180. Οὐδένα ἂν βίον ὅποῖον δή- 
ποτε --- οὔτε, νρῖ. 4. Ὦδγ βίος, 
ὙῚΘ. ΘΙ" 510}. 80. ΟὝθ1" 50 βοϑίδ! θίο, 
ἰδὲ ἀο" στάς, νᾶμροπά 1100 ἀὰ5 
ἀαυουπὰ Εθδίροβιθ!]θ τὰ χαϑε- 
στῶτα. ᾿ 

1108. Π) 6 Βοῖθ ] ρὲ ἴῃ 56 ῖη 0} 
πο αι ρθη. ΑἸ} αϑϑαηρ ἄθη (νιπηε- 
δάϊζοη 0. ἢ. 977, ννἅϊη πα ρορδάθ 

ἀδλ85 ΚΥΘΘἢ ὁ 
βᾶηζο ἄτη 56} 5: ϑυβ μι! 46 ι, 1259 Γ. 
--- θθ αἰνέσαι υμά μέμψ. 
ννογάοθη ὁρ ϑ οἵ υπὰ χκαταρρθέπει 
ῬΆΡΔ]16] βοβοῦχι, ἀ06} ἴῃ ΟΠ 188 150 16} 
Ονάπηπηρ, ἱπάθιη ἀθιη ἠδ ΟΠ 5.516 ῃ 6 η- 
ἄθη χαταρρ. φυθρϑῦ ᾿βοίη ΟΒ7θοι 
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τὸν εὐτυχοῦντα τόν τε δυςτυχοῦντ᾽ ἀεί" 
χαὶ μάντις οὐδεὶς τῶν καϑεστώτων βροτοῖς. 
Κρέων γὰρ ἣν ζηλωτὸς, ὡς ἐμοί, ποτέ, 
σῴσας μὲν ἐχϑρῶν τήνδε Καδμείαν χϑόνα, 
λαβών τὲ χώρας παντελῆ μοναρχίαν 
εὔϑυνε, ϑάλλων εὐγενεῖ τέκνων στιορᾷ" 
χαὶ νῦν ἀφεῖται πάντα. τὰς γὰρ ἡδονὰς ι 
ὅταν προδῶσιν ἄνδρες, οὐ τίϑημ᾽ ἐγὼ. 
ζῆν τοῦτον, ἀλλ᾽ ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεκρόν. 
σπλούτει τε γὰρ κατ᾽ οἶχον, εἰ βούλει, μέγα, 
χαὶ ζῇ τύραννον σχῆμ᾽ ἔχων" ἐὰν δ᾽ ἀπῇ 
τούτων τὸ χαίρειν, τὰἀλλ᾽ ἐγὼ καπνοῦ σκιᾶς 
οὐχ ἂν πριαίμην ἀνδρὶ πρὸς τὴν ἡδονήν. 

νεϊροίαρι ννιρὰ, (Β. ΤΉ ΘΓ 5ο. χάνα- 
τρέπει, Ὑγ6]ΟΠῈ5 ἴῃ ον ἈΘ6ΡῸ] ἄθι 
ὀρϑοῦν ΘὨϊβρυῖο !.) ς 

1100. ΑΙ. 1418 [. 
1161. ὡς ἐμ οἰ (ἐδόκει), ΑΙ. 395. 
1102 ἴ. ὸν Βοῖθ ν}}}} βρης Β6- 

πδυρίαπρ, ΚΡθοηβ [θη 561 "15 
ἀδῃϊη θΘποΙ ἀθηϑνν Ρ}} σόννθβθη, "6- 
σγπάθη, οἰππὰ] ἀἃ 6 ἤθη ϑδι[δαΐ 
ϑογοίίθι ἢὰθῈ πὰ ἴππ θΟΙΘΡΡΒΟΙΙΘ, 
βοάδπη ἀἄὰ 6᾽' Ὀ] πο ηἀθ Κιηδον 96- 
ἢαῖ, 450 Βουν ἢ} ἰπ δϑίηον οἰρηϊ- 
θη. ϑ.ΘΠ απ 16 ἴῃ βοίπον Βὰ- 
1η1}16. ΑἸ]οῖπ ᾿πάθι 61" ἄθπι δυβίθῃ 
αἸϊοὰς σῴσας μὲν... (ν6].994. 
1058) ποοῖι “Δηάρι λαβών τε 
μον., νου]ᾶϑϑδι δ᾽ αἴθ ϑονδᾶο Βδ]ιη, 
Ὑ 6 1086 ϑάλλων δέ ἴονάονία, πηά 
ἰπάθιη 61" ἄθπιὶ λαβών τε Ζιν διᾶν- 
Κυηρ οἷη ον}. ἤη. ὑδιβιθθι (Ζὰ 
815), 50 501Π1|655} 6 πὰ ϑάλλων 
οἴη ἴδοι. 185. ΝΟΡΘη) ΒΕ Ππππὰηρ; 8Π. 
νΕ]. 1199, ΠῈΡ ἄθη. μ"εῖὶ σῴσας 

᾿ς φὰς ἐλευϑερώσας. 
1104. 16 εὐγενὴς τέχνων σπορά 

Καπη ΠῸΡ δι! ἀϊθ νου οθίθη, Ηδ- 
πποη ἀπ Αηΐϊ., σοῆθη, ἀὰ Μορανοιιβ 
δθθῆ βσϑορίορ᾽ νν ἂν, 

1105. θοὸν ὙΥ̓ ἄομιον. ἀἄθηκὶ ΑΥὐ - 
ΒΕ ρΡΡΊβο ἢ: ἄδμη! ον Βἰπηοηϊάθ5 ΕἾ. δ 7 
τίς. γὰρ ἁδονῶς ἄτερ Θνατῶν βίος 

ποϑεινὸς ἢ ποία τυραννίς; τᾶς 
δ᾽ ἄτερ οὐδὲ ϑεῶν ζαλωτὸς αἰών. 
(ϑὅθν Βερειηάοι προδῶσιν, 5080]. 
ἀπολέσωσιν, 5ἰαἰ} ἀἄδθϑθπ ᾿ηδὴ αἷδ 
Βοζοϊ μη ἀθ5. ἀπ 1 ὰν}}- 
ΘΠ 6 γον] Ροὴ5. νου]αηρὶ, [οἷ νϑγ- 
1} α}}}8 προ ὦ σ τν, νυὶθ βόμοη ΗοιμοΙ: 
προεῖναν νον ΘΙ] ΘΡΕ ἂϊ5 ἄθη 
Ἠδπάθη βοῦγδιοης, θη βθργθομθηά 
ἄοῃι ἀφεῖται. 
ἐλπίδες προδῶσιν ἄνδρας.) 

1100. τίέϑημι, ἕν τοῖς ζῶσι 
5000]. ΤΟΝ πο, ΒΟ Ι͂ἀρὸ 'Δη, 
νῖθ βοπδὶ ἐν λόγῳ ϑεῖναι υπὰ 
ϑέσϑαι. 

1101... τοῦτον, ΘἸπδη, 50]- 
. κι νι 

ΘΟ θη, 8δ]5. ὁ» νουβορρίηρο ὃς ἂν 
προδῷ, νϑ]. 109.1022. 2 ΑἹ. 700. 

1168 ἢ. ΒοΙομίμυμι πὰ Μδολ νον- 
θαηπάθη, ννῖθ σὰ 952. --- χατ᾽ οἱ- 
χο», νὸ δομᾶϊζα διυΐρομδυ  οἰηά. 

1110 ἢ, τὸ χαίρειν, αἱ ἡδοναί 
1105. --- χαπνοῦ σκιᾶς, Ριπά. 
Ῥγιι. 8,99 σχιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος, 
ῬΙΗ]. 940. --- πρέασϑαι τινί, 
οἰποῖι Κα θη, ννῖο δέχεσθαί 
τί τινι. --- πρὸς τὴν ἣ δ., ξὲ- 
δοηῦθΡ ἀδΓ Πμυςῖ, ΕἾ. 32ὅ 
ἐστὲ πρὸς τὰ γρήματα ϑνητοῖσι 
ταλλα δεύτερα. 

ΒϊομΠρ ψἄστο αἱ 

1100 

1106 

1110 
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ΧΟΡΟΣ. , 
τὲ δ᾽ αὖ τόδ᾽ ἄχϑος βασιλέων ἥχεις φέρων; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

τεϑνᾶσιν" οἱ δὲ ζῶντες αἴτιοι ϑανεῖν. 
᾽ ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ τίς φονεύει ; τίς δ᾽ ὁ χείμενος; λέγε. 
ἈἌΓΓΈΛΟΣ. 

11τὸ μων λωλεν" αὐτόχειρ δ᾽ αἱμάσσεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

πότερα πατρῴας, ἢ πρὸς οἰκείας χερός; 
ΑΤΓΤΈΛΟΣ. 

αὐτὸς πρὸς αὐτοῦ, πατρὶ μηνίσας φόνου. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ μάντι, τοῦπος ὡς ἄρ᾽ ὀρϑὸν ἤνυσας. 

ΑΤΓΓΈΛΟΣ. 

ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τἄλλα βουλεύειν πάρα. 
ε ΧΟΡΟΣ. 

1180 χαὶ μὴν ὁρῶ τάλαιναν Εὐρυδίχην ὁμοῦ 
δάμαρτα τὴν Κρέοντος" ἐχ δὲ δωμάτων 
ἤτοι χλύουσα παιδὸς ἢ τύχῃ πάρα. 

1112. αὖ, παομάσπι νυν ΘΘΒΘΠ ΘΗ, 
16 Απί, ἴον  ἅμτῈ ἀηὰ ΗΠ ἄπιοη πὶ 
βθΙηθὴ νιον ΖΟΡ [4 ]]6π ἰδί. --- βα- 
σιλῆς, ἀὰ5 Εϊγδίοπῆδιυς, ΤΥδΟΙ. 
910. 

1118. {{η]|)65πηπΐ ΚΘ] 6, ἀπὶ 
Ζ βρᾶπηθη τπά ἀἃ5 Υ εἰιγο ἀϊα]ο- 
5.560} ἸΘ Πα σὰ οπιννοΚοη. 

1114. φονεύει, ἰϑῖ ἀὁΥΝ ὅτ- 
ἀθ᾽ (σὰ 0. . 118), ἱπάριη 66 
(μον αὖ8 αἴτιοι ϑανεῖν ἀρπίππμ, 
(455 οἷπθ ἀθννά ιμαι δΘΒΟΠ θη 86]. 

410 .{. αὐτόχειρ αἷμ. Ἰᾷδδι 
θεοὶ Δὸν νεῖ ἀθ5 Βορνιῆς ἀ65 
αὐτόχειρ (τι ΑἹ. 828) ἀπά "ὶ ἀον 
ΜὸρΠοΒ κοῖς, αἱμάσσεται ακἰ5 Ῥαβδὶν 
οὐὗον 45 Μοάϊυμη ζΖὶι [596 η, ἀπ 
νυν οἴ] ἀ65 πο γ 5 δι: Χοη. ΗΘ6]]. 
δ 90 ἀποϑνήσχει, αὐτοχειρίᾳ 
μὲν ὑπὸ τῶν τῆς “γυναικὸς ἀδελ- 
φῶν, βουλῇ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς ἐχείνης. 

-- πρός ἰδὲ δυοὴὲ ΓᾺΡ ἀὰ5 ογβὶς 
αἸϊοὰ ρἁμρ, τι 212, 

1171. πατρὶ μ. φόνου (ὑπ 
ἄθῃ βομηια ] !οΠθὴ ΜοΡὰ ἀον Απὶ.)} 
βοῖψι ἀὁΡ Βοίθ πἴηζι, νγ6 1} ἀθν ον 
δοραρι παϊ6, ὁ» Η. πρὸς πα- 
τρῴας γ. βΟβίουνθῃ 561. ὈΙ6565 
Ἰουρποῦ Ὁ, οἴθθῦ ἀ06 Ζονῃ ἅδον 
ἀ65 Ψαίοιβ Τηᾶὶ 815 αταπα δη. 

1118. νρὶ]. 1014 --- ὀρϑὸν 
(0. (. 1424) ἤἥνυσας, νβρὶ]. 0. 6. 
484, ΟΣ. 720: 

1180. Ἠρβιοάος. ϑουϊ. 83 πρημὶ 
ΚΡθοπβ (ἀριμαμ]ΐπα ἩἩγιόχη : ϑορβ. 
ἰναι, Ψ]Ο Μεγαρεύς διαι. Λίενου- 
χεύς, 80. 8[α!{ 16π65 Νδιπθηβ ἄθη 
Εἰ οἰ ον οἀουϊοηάθη Εὐρυδίκη (νεὶ. 
Ἐὐρυϑεμίστη) δοννάμ!ι, ἃ... Κὸ- 
ἢἰΡῚ πη, νὶθ Κρέων Κδαϊρ. -- 
ὁμοῦ, ἐγγύς. 

1182. χλύουσα παιϑός, γ οἸὰ 



ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 139 

! ΕΥ̓ΡΥΔΙΚΗ. 
ΨὮ “ γ , - Ὅς }] ἷ ὦ πάντες ἀστοί, τῶν λόγων ἐπησϑόμην 
πρὸς ἔξοδον στείχουσα, Παλλάδος ϑεᾶς 
ὅπως ἱχοίμην εὐγμάτων προςήγορος. 
χαὶ τυγχάνω τὲ χλῆϑρ᾽ ἀνασπαστοῦ πύλης 
χαλῶσα χαί μὲ φϑόγγος οἰκείου χακοῦ 

, ᾿Ὶ 2) ς , Ἁ , 

βάλλει δι’ ὠτων᾽ ὑπτία δὲ κλίνομαι 
δείσασα πρὸς ὁμωαῖσι χκἀποπιλήσσομαι. . 
32 2 εἰ τ ς - 5 2 εὶ 
ἀλλ ὅςτις ἣν ὃ μῦϑος αὖϑις ξίπατε 

χαχῶν γὰρ οὐχ ἄπειρος οὐσ᾽ ἀχούσομαι. 
ΑΓΓΈΛΟΣ. 

᾿] Ἁ , ’ Ν Ν 2 - 

ἐγὼ, φίλη δέσποινα, καὶ παρὼν ἐρῶ, 
᾿ χοὐδὲν παρήσω τῆς ἀληϑείας ἔπος. 
τί γάρ σὲ μαλϑάσσοιμ᾽ ἂν ὧν ἐς ὕστερον 

- , γν.5 ᾿ ςη 7 5... ΡΤ. 
ψεῦσται φανούμεϑ' ; ὀρϑὸν ἀλῆϑει ἀξει. 

ἐγὼ δέ σῷ ποδαγὸς ἑσπόμην πόσει 
, δ᾽. “3... δ 2) 2 .Ὁ Ἀν ἃ 

σπτεδιον ἔτ ἄχρον, ἕνϑ' ἔχειτο νηλεὲς 
χυνοσπάραντον σῶμα Πολυνείχους ἔτι" 

ΦΉΣ (9017: 
516 ΘΡΒΟΒί δ π ΘΠ: Ῥοιβοη περᾷ. 

1189. τῶν λόγων, Θὰ ον α6- 
ΒΡΤ ἃ ΟἿ, νρῖ. 1190. (ΗΠ γπιὰπη τῶν 
Ξε τίνων, τοῖξ ΕΑ σοζϑίο θη 1188.) 

ΤΡ: ΟὟ. 611. οὐ ζυτι 
Ναπιοπ ἀθι ἃυ5 Ραϊνοἴϊβιιι5. Ὑ πὶ 
ϑΌρΡ}ι. δοπᾶπηΐθῃ ΡΆ]]ὰ5 (χὰ Ὁ. ἢ. 20. 
159) ἰδὲ ϑεά μιἰηζυιροβοιζί 6 1. 
15, 10 ϑεὰ Θέτις ἥψατο γούνων. 
99 μή μὲ, ϑεὰ Θέμι, ταῦτα δι- 
είρεο. Τιθοβε. ὅ ϑεὼὰ τέχε πότνια 
Δητώ. --- εὐγμάτων προςήγ. 
ὈΠ84οὺ οἴπ θη ΒΕορΡ , πνόνοιῦ 171αλ- 
λάδος Δρᾶηριὶ (ν6]. 1204 [). νῖο 
πιᾶη βδρὶ εὔγματα προςαγογεύω σε. 

-- πᾶρα, ἰ5ι 

11861.-τε -- καί ΡαΡαἰα ΚΕ β 0}, 
16 Χορ. Αη. 4, 0, 2 χαὶ ἤδη τξε 
ἦν ἐν τῷ σταϑμῷ, χαὶ ὃ Χει- 

ίσοφος αὐτῷ ἐχαλεπάνϑη. -- 
ἄνασπ. πύλης, ἄθη Πΐοροὶ ὁΠ- 
ποηά ἀδνΡ ἴῃ Βοῖρο ἄανοη φ0}, δυ!- 
᾿ἱθαθηάδη Τηῦνγο, δὰ ἀϊοὸ Τηὔγθη 

ἀδθν ΑἸτθὰ ἤδῸἢ ἃιι586 5 ΘἸΏΡΘη, 50 
Ζ0Ρ τηδη 516 "6ῖπι ΠΙποίπρθ θη ἃ 
(ἐπιρ ἥξαι Ο. Ἀ. 1244) ἘΠῚ 1δ5ιδ 
ἄδη δ τ ὉΠ 516 πᾶοἢ! ἃϊι550ῃ 
Ζα ΑΚᾺ βεἶπι ΠΙΠδι 5 ΘΠ ΘΠ, 

1192. ον Βοίο Καπη βϑπᾶι 
θυ Ομ θη, νγ6 1} ο' ἀαθ οὶ γᾶν (πα - 
ροὦν, Δαρδηζοιιρο, 0. Ἀ. 1581. ΤΥ. 
4229) απ νν 11} 65. ἵπππ, νν 61} Ηὔοκ- 
Βα] Θὰ πίον ΠΟΙ ἔθη πνῦράο, γ8]. ΕἸ. 
080 ἢ. -- τῆς ἀλ. ἔπος, ν 6114. 
0.Η. δ89 τόλμης πρόςωπον. ΒαΡν. 
5. τ. ῥῆμα τῆς ἀληϑείης. 95, 51 
ἀναιϑείης ὀφρύς α. ἃ. 

1194, μαλϑάσσειν, τί Ἔλθηι 
ἴθ Υογίδπ ἐᾶυβοδθη, νρῖ. 
Αθβ6. Αρ. 620 ἢ. Ὅοὃν ὙΝ ὀρυπεὶ 
ἄἀον Νυμονὶ ννῖο 1092 ἴ. 

τῖ96.. ἘΝ “δὰ ἐν" (085) [ὕμνι 
(45 1192 δοβοίχίο ἀρ μία ὙΥΟΙΓΟΡ 
ΔΙ5. 

1191. νηλεές, νεὶ. 0. Ἀ..1851:1. 

1180 

1190 

1195 
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Α Ἅ, Α ἣν ΑἿΣ δ] 4 Ν χαὶ τὸν μὲν, αἰτήσαντες ἐνοδίαν ϑεὸν 

1200 Πλούτωνά τ᾽ ὀργὰς εὐμενεῖς χατασχεϑεῖν, 
λούσαντες ἁγνὸν λουτρόν, ἐν νεοσπάσιν 
ϑαλλοῖς ἢ ὃ δὴ λέλξιτετο συγκατήϑομεν, 
χαὶ τὐμβὸν ὀρϑόχρανον οἰχείας χϑονὸς 
χώσαντες αὖϑις πρὸς λιϑόστρωτον κόρης 

1206 νυμφεῖον “τδου κοῖλον δἰςεβαίνομεν. 
φωνῆς δ᾽ ἄπωϑεν ὀρϑίων χωχυμάτων 
χλύεξι τις ἀχτέριστον ἀμφὶ τταστάδα, 

᾿χαὲ δεσπότῃ Κρόοντι σημαίνει μολών" 
τῷ δ᾽ ἀϑλίας ὦ ἄσημα περιβαίνει βοῆς 

1210 ἕρποντι μᾶλλον ἄσσον, οἰμώξας, δ᾽ ἔπος 
ἵησι δυρϑρήνητον, ῶ ἐστιν ἐγώ, 
ἄρ᾽ εἰμὶ μάντις; ; ἄρα δυςτυχεστάτην 
χέλευϑον ἕρπω τῶν παρελϑουσῶν ὁδῶν; 

1199 Γ, Ῥο]. ἱρὰ πιπ μἷΐ 4116} 
Εν ΠΟΙ ΚοΙΣ Ῥοβίαιμοι, ἅμ τοῖς 
ἕνερϑεν ἕντιμος ΚΈΜΘΕΙς Ζὰ 6 }- 
ἄθη. ἢὰ5 δθοὶ 9 ἄθθ. Θοίϊο 
ἀν" [Πηΐουνν 6} ἀμ ἢ ἀον ἤρκαιϊ -- 
ῬΘΡΒθρΠοηΟ (νρῚ. ΕΣ 1556), 6] 0} 16 
ἐνοδίαᾳ ϑεός (Βν. 480 ἡ εἰνοδία 
Ἑχάτη) μιεϊϑδί, νγ8ὶ} Ρο]. ἃ0Γ οἕ- 
ἤθι 6] ἀ6 πηθδδίδιιοι Ιὰρ᾽ Ζῃπι Ζ0.π 
ἀον Υ δρορδμίηη, Ἡθκαΐθ, ἴμ ἤοιι.- 
ἤγνηιη. 4410 ἢἃ, Βορ]οἰτονίπη ἀν ἢ - 
ἸΘ ΘΓ, Β0Β ΙΖ {6118 αἷς ΑὙ θη ΐα 
ἑχάτη, {86 115. 21} ῬΘΡΒΘΡΠΟΠΘ ΠῚ 
ΕἸη5. --εὐμενεῖς ὀργὰς κατ., 
δηδάϊρ ἱπρθὴ ζοῦν πη χὰ 6᾽- 
ἀτγάοκοη, ΖΡ οΚΖι ΑΙ θα, ν]ο ΕἸ], 
1011 κατάσχες “ὀργήν. 

1201 1... λούσ" ἃ. λουτρόν, 
νΕ!. 1040. ϑαλλοΐ οἰπὰ 5Ρ6016}} 
ΟἸἱν ηζννοἶρο (νρ]. 0. (ὦ. 4715), ἀϊὸ 
θοπη Ὑογθρθμηθη ἀδν [μοἰοβοη ἃ}- 
Ποὴ ὑγᾶγθη, θοπιοϑίῃ. Μδολτ. 
7} 2.2. 

1204 Γ. πρὸς -- εἰςεβ., οἷα - 
θη πηδ0ὺἢ ἀδθπὶ ἀρ ραν ὅ]} 6 
ΒῚ πὶ ἀπὶ μη ἰὴ σα δ ῖθη, ἅμπη- 
ΠΙομ Ρνᾶβηδηζ νὶο 0. (Ὁ. 125 ἔ, 
πιροςέβα -- ἐς ἄλσος. -- νυμ 
Ἅι«δου(θ54.8160), αν 6 5 θ τ δι ι- 

ΘΟ, δ οι, ννοζιι χορὴς ὑγι, νῖς 
1184. Εν, ἢ. Ε΄. 501 Ἅιδου ᾿'τάςϑε 
περιβολὰς κόρης. 

120θιφωνὴ ὀρϑιχωκχ., ΚΙὰπς 
6 116 ν᾽ ἀμ ΘΚ] ἃ Ρ 6. 

1201. ἀκτέρ. παστάς, ἤχη 
ἨΪΏΡΠΙΟΚ ἀυῇ γυμφεῖον Ἅιτδου, ννῖδ 
τάφος ἄταφος, ἀὰ ἀἷδ Ἰενοπάϊρ 
Βορρᾶ πο (6. Πθ]]ο θη χτερίσματα 
ὅον Τοάϊοη. ΘΡΙπδηΡ6]16. 

1209[. ἄσημα βοῆς, απᾶεουι- 
1166 δ ὰϊο ἀθ5 ΟΠ 615, νΕ]. 
1205, .0. Β. 261: -- περιβαί- 
νει, ἀνϊηρὶ 21 ΘΙ θη, ν16 
ΠμΝ. νομὶ Θ0 81} ἀμφέρχεται, 7τεε- 
θιέρχεται, Οἀ. 0, 122. εν Παιῖν 
ἄἀθ δ΄ί'ηηθ π80]}}, 6 ποῖ [)6ὶ 
εἰςέρχεσϑαι. --- μᾶλλον ἄσσον, 
' ΠῚ ΠῚ Θ᾽ ἢ ἃ "6. τη ἃ ἢ ἅ Π 6. ὙῈ]. 
0. ἃ. 148. Α650}. δορὶ. 619. τίς 
ἄλλος μᾶλλον ἐνδικώτερος ; 

ἘΣΎ: ϑυςτυχεστάτην κέλ. 
᾿Ι6 556. δἰ ρθη! 10} Ορνα θη πασῶν 
ὁδῶν, ἄσ0} γν9]. χὰ 100 ἔν 11. 1, 505 
ὠχυμορώτατος. ἄλλων. Μι τῶν 
παρελϑ., τῶν “πρότερον, νρῖ. 
ν (1. 1397 υπά κεἰϊΐ 461 Θοάληκθη 

. (9904 
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παιδός μὲ σαίνει φϑόγγος. ἀλλὰ, πρόςπολοι, 
8725} 

ἔν ἄσσον ὠκεῖς, χαὲὶ παραστάντες τάφῳ 
ἀϑρήσαϑ'᾽, ἁρμὸν χώματος λιϑοσπαδῆ 
δύντες πρὸς αὐτὸ στόμιον, εἰ τὸν «ἵμονος 
φϑόγγον συνίημ᾽, ἢ ϑεοῖσι κλέπτομαι. 
τάδ᾽ ἐξ ἀϑύμου δεσπότου χελεύσμασιν 
ἠϑροῦμεν" ἐν δὲ λοισϑίῳ τυμβεύματι 
τὴν μὲν χρεμαστὴν αὐχένος κατείδομεν," 

βρόχῳ μιτώδει σινδόνος καϑημμένην, 
τὸν δ᾽ ἀμφὲ μέσσῃ περιπετῆ προςχείμενον, 
εὐνῆς ἀποιμώζοντα τῆς κάτω φϑορὰν 
χαὶ πατρὸς ἔργα καὶ τὸ δύστηνον λέχος. 
ὁ δ᾽ ὡς δρᾷ σφε, στυγνὸν οἰμώξας ἔσω 
χωρεῖ πιρὸς αὐτὸν χἀνακωχύσας καλεῖ, 
ὦ τλῆμον, οἷον ἔργον εἴργασαι; τίνα 
γοῦν ἔσχες; ἐν τῷ ξυμφορᾶς διεφϑάρης:; 
ἔξελϑε, τέκνον, ἱχέσιός σε λίσσομαι. 

τὸν δ᾽ ἀγρίοις ὄσσοισι παπτήνας ὃ παῖς, 

1214. σαίνει, ἀτγίηρὺ 16 156 Ζὰ 
 ἢοΡᾶη. [πῃ ψοΡ ΡΡίΘ Αηρϑὶ 
ναρὶ Κυθοη πἱομὶ β]οίοίι 56105ι δίη- 
ΖυρΊ θη, ϑοηάθγῃ βοῃϊοκὶ ἀϊο Πίθπον 
γοΓΔη. 

1210. Π16 ίοπον. 501|16π ἀυγοῖ 
εἴης ΒΠΖ6 Πἰποϊπαγιηροη, ψν ΘΙ. }}6 
πδοῖ πιο πη οἶποϑ Θ πδάονβιοῖηβ 
Εϊηρᾶπρ δον ῃγι. ΒοΡρ] οἰ οἤ θη 
ταν! βοποίποπ ἄσγο οἴθθη 
δΡοββοη θονν ρ !οἴ θη διθῖῆ πη ἀδΡ 
Εἰησαηρδιθαν ρΘΒΟἢ]οββθθὴ Ζὰ 56[η, 
ψῖο θ6ὶ ἄθα οὐ θη δ! Ιβοθθη αγάθονη, 
θὰ5 στόμιον ἰδὶ ΧνῸ ἢ] οἴη οὔπον 
ΨογρΙαῖχ, ἀν ἴῃ ἀΐθ ϑ6ῖ16 465 Ηΐ- 
ξο15. οἰπροῆδαθη ἔθη ΕἸη ΓΙ χὰ ἀ6Γν 
δτοβδθη ΕΪπρηρβι αν ρίον!; ἀὰς 
᾿ὑτωφν (ἐμηευιε{ι5) ἀπ ασϑέ ἀα5 χοῖ- 
ον λιϑόστρωτον (1204) 6 6- 

τ ῦιθο νοῦ Μαυούνογᾷκ. 
1218. ϑ. χλέπτομαιε, 681. 
1219. τάδε -- ὀ ϑροῦμεν, 

[65 ΒΆΠΘΗΝ ΙΡ ἀδηφοὶ. διαιϊ! 
ἐχ δεσπότου χελευσϑέντες οὐον χε- 

λεύσμασι δεσπότου πὶ ϑορῇ. οἷπὸ 
ἀησονν ὅπη! ]οΠορο Ὑογθπάσηρ ρΡὸ- 
βοίζί, ψῖθ 680}. δορὶ. 1750 χρατη- 
ϑεὶς ἐκ φίλων δυςβουλίαις. Β4}}5 
πἶοθὶ χελευσμάτων ἄυνοι ἀϊΐθδ 
ΑΘΒΠΙοΝΚοῖν ἀδν πᾷομδίοη γογβᾶυβ- 
δᾶηρο νϑγάογθι ἰδὲ. 

1220. Δ. τύμβευμα, ἀϊς ἴπ- 
ΠΟΡΘ, ΖῈΓ ἘΌΚΡΥΜΝ ἄἀον Τοάϊρη 
ΗΝ δογάυμ Καιμιηον. Δηί., 

1} 1185. 1 ΔΠ ᾿ἀδηξδη, Βαί(6.. 5ῖο ἢ} 8πὶ 
Αγομίϊραν ἄθν ϑδἰ θη! το οΡᾷπρι. 

1222. Αἰἰϊ. δΒαίια οἷη ᾿θίπθηθβ Το ἢ 
, Τα θη νερ δὰ οἷποι ΒΟΒΠΙηΡ 6 δο- 
ἀγρθμι. 

1224. εὐνὴ ἡ κάτω, οσοπίια 
αι αρπαὦ ἐπ ἤθτος ἀρ 6Ή5. 

1228. λέχος. ἀἴο ἴῃπὶ Ζὰν ἘΠ 6 
θοβι πὶ θγαῦί. 

1220. ὁ δέ, Κιοοπ, 
Ηᾷπιοη. 
.1229 ἐν τῷ ξ. (ΑἸ. 914. ΕἸ. 110), 

ἴῃ ψΘ]ΊΟΝ οι ἀπ ϑο] σοῦ Απ- 
[4116 (νοῦ Ὑγ αἰηβίπη) δῖδὺ ἀὰ 

σφέ.. ἄφθη 
. 
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πτύσας προςώπῳ χοὐδὲν ἀντειπὼν, ξίφους 
ἕλκει διτιλοῦς χνώδοντας" ἐκ δ᾽ ὁρμωμένου 

Ν » ΒΩ 2 29 ς , πατρὸς φυγαᾳῖσιν ἡμπίλαχ᾽" εἶϑ᾽ ὁ δύςμορος 
1286 αὑτῷ χολωϑεὶς, ὥςττερ εἶχ᾽, ἐπενταϑεὶς 

» ἤρεισε πλευραῖς μέσσον ἔγχος, ἐς δ᾽ ὑγρὸν 
γ  Σ 3. 3) , , ἀγχῶν ὃν ἔμφρων τταρϑένῳ σιροςπτύσσεται" 

με )γ)“.» χαὶ φυσιῶν ὀξεῖαν ἐχβάλλει πνοὴν 
- ων ’ λευκῇ παρειᾷ φοινίου σταλάγματος. 

- ᾿Ἷ Ν “ 1240 χεῖται δὲ νεχρὸς περὶ νεχρῷ, τὰ νυμφικὰ 
τέλη λαχὼν δείλαιος εἶν “4ιδου δόμοις, 
δείξας ἐν ἀνθρώποισι τὴν ἀβουλίαν 
[᾿᾿ ’ ἊΨ σῷ μέγιστον ἀνδρὶ πρόςχειται χαχόν. 

ΧΟΡΟΣ. 
, - ἸΌΝ 2 , ς δι; ,ὔ τι τοῦτ ἂν εἰχασειας; ἣ γυνὴ στάλιν 

᾿ , δὴ Ἔ -» γ Ν Ὦ᾿ ἈΝ ’ 1245 φρούδη, πρὶν εἰχεεῖν ἐσϑλὸν ἢ χκαχὸν λόγον. 
ἀὴρ ᾶηΡΘη, πρὶ ἀἷο Βεο- 

, 5]ηη πη νΘΡ]οΓη 
1222. πτύσας προςώπῳ 

(0595), ἱπάθιν δο' ἀδθιὴὶ Ναϊδ. 
Βοίηθη Ρβόβου ἄπο Μίο- 
Ων Ζὺὰ ΘΡΚοπηθη ρᾳ}. Μὶϊ 
ἄδπὶ αιῖν νρ]. 101. ΡΙαι. Επιμγά. 
2015 μειδιάσας τῷ προςώπῳ. 

1239. διπλ. χν ὁ δοντας, αἴο 
λη ΒοΙάθη δοίη 465 ϑομννονίοϑ 4, 
ψῸ ἀὁν ΟΥΠ ἀη αἴο Βομᾶν [6 βιῦθϑι, 
ΟΠ ποθὴ Ζἅμπο οὐον Ηακοπ, ννὶο 
516. 00} ἃη δ ρἀϑρίοϑϑθη ΔΠΡΟΡΡΔΟΘΙΙ 
νυ άθη, 2,6 710} 4.6, 07). 6 9 1 α- 
αὐϊ. Ὠϊὸ ῥῆσις ἀγγελική Ιἴαθὲ 
δρίβοιιο ΚΙ οἰ πι] "οἱ, ἡν 18 ἀδν ΥΥ ὅ6}}- 
ἴον 490. ἐς 

1295 {. ὥςπερ εἶχε, νρ]. 1108. 
-- ἐπενταϑεὶς (τῷ ἔγχει, ξί- 
φεὺ) ἤρεισε πᾶ. μέσσον ἔ,, 
80 ἀλ85 ΘΙ νυ Αἰὰβ 8893 περίστυ- 
χὴς φασγάνῳ φπάοϊιο. -- ἐς 
υγρὸν ἀγκ. (ἴπ ἀδη πιαιτίθη, 
516 πάθη ΑΓ ἢ), πᾶ} 19} λαβών, 
προςπτ. παρϑ., Κα πιο νι 
ΟΡ 510} [Γ680 ἂἃπ ἀΐϊοθαηρ ΓΓαι 
Δ ἢ, ψῖΘ διοῖ ΤΊΔΟΙ 701 προςτιτ. 
ἄθη θαἱν. μαΐ, νρ]. [μποΐαη, ἢ. Μ. 
20, 2 προςπτύξομαι ἀνδρογύνῳ 
ὄντι. Μὶΐ ὑγρὸς ἀγχών νρ]. Ρ]αι. 

ὅδ. ΜΝ. 20 τοῦ ξίφους ἐχκρουσϑέν- 
τος χαὶ δ ὑγρότητα τῆς χει- 
οὺς ἐξολισϑόντος. 

1298 ἢ. ΜΝ)». ἐχβάλλει πνοὴν 
φοινίου σταλ. λευχῇ παρειᾷ, ἃπ 
46 Ρ Β]οΙομ θη Υ ἃἤρ 6. Απιῖρο- 
Π085. 50Ὸ 50} Πᾳ6ὸν} ΚΙγιδηηηοϑιρα 
Λόβ0}. ΔΑ. 1989 Αραμιοιηποῃ5 Ππάδ: 
ἐκφυσιῶν ὀξεῖαν αἵματος σφαγὴν 
Βάλλει μ᾽ ἐρεμινῇ ψακάσδι φοινίας 
δρόσου. ; 

1240 ᾿. Ναμ, παομάθιῃ Απηΐ, μου- 
Δ ΘΠΟΙΉΠΙΘΗ, 116 5} ΤΟ 6} Δ Τ οἄ θη, 
50. (455 56 ἴπὶ ΗΠδθ5. νΊΡΚΊΠ ΟΝ νον- 
μηδ }}}} 5η4: τὰ γυμφ. τέλη, ἀϊε 
νοῸ11ὸ ν»οῖπο ἀὸν ΕΠ 6, ἰπάρπι. 
516. 5θῖη0 σύνευνος φοννογάθη ἰβί, 
-- Πῖ6. ορίβοιι ΕὉΡ εν βομοίηι 
δ 0} ἄν ΠΟΙ ΟΡ Ί5ο θη. ΝΡ  π πηρ; 
εἰν ᾿4ἴϑαο δόμοισιν ᾿6Ἰ ΒΘ] ΔΘ πη. σὰ 
8615, )ὰ ἀἰ6 Πάβομνν. ἃβὸν ἐν, 
πᾶν πᾶπ ἅκ0}} ἔν γ᾽ γϑρηια! οι. 

1242 ἴ. )1Ί6ὸ Δ]]βϑιηθίπο ϑ'ϑηίθηζ 
(ν5}. 1060. 1947.) ρσοῃν 4]]6η δυῇ 
Κνθοη: Δηΐ. πηά Πἅιηοη αἰπαὰ ἀϊὸ 
ἀθα! ! !]πθη Βοννοῖθο, υυομίπ Κυθοπ5 
ἀβουλία βοίάμνι μαι. 

1244. Ὁ 1. χὰ ΟΠ 2075. ΓῈ 
ἡ γυνή, ΒαΡγάϊκΚο. 
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ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ἐλπίσιν δὲ βόσχομαι, 
δ ’ ’ 7 , ’ 

ἄχη τέκνου χλύουσαν ἐς πόλιν γδους 
2 2 " γ Ρ] ς Ν ’ 32) 

οὐχ ἀξιώσειν, αλλ ὑπὸ στέγης ἔσω 

ὁμωαῖς προϑήσειν πένϑος οἰχεῖον στένειν. 
γνώμης γὰρ οὐκ ἄπειρος, ὥσϑ'᾽ ἁμαρτάνειν. 

ΧΟΡΟΣ. 
οὐχ οἶδ᾽" ἐμοὶ δ᾽ οὖν ἣ τ᾽ ἄγαν σιγὴ βαρὺ 
δοχεῖ πιροςεῖναι χὴ μάτην πολλὴ βοή. 

ΑΤΓΓΈΛΟΣ.. 

ἀλλ᾽ εἰσόμεσθα, μή τι χαί κατάσχετον 
χρυφῆ καλύπτει καρδίᾳ ϑυμουμένῃ, 
δόμους παραστείχοντες. εὖ γὰρ οὖν λέγεις. Σ 

- 2 - , 

χαὶ τῆς ἄγαν γάρ ἐστί που σιγῆς βάρος. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ν Ἁ 

χαὶ μὴν 
.“.᾽ 7) ΦΎΣΙΝ, 2 ΄ 

οὗ ἀναξ αὐτὸς ἐφήκει 
μνῆμ᾽ ἐπίσημον διὰ χειρὸς ἔχων, 

" 

1241|1. γόους εἰς πόλιν οὐκ, 
ἄξ., ἀὰ55 516 δέξεθη ]Πϊ!οῆ 5 
ὙΥΦΙΚΙαρ θη πἰσιὶ νψιῖνρὰ [ἄν 
ΔηΡΘΙΙ 556 ὴ δ οἢίθηῃ, ννἄμρθπα 
ἀϊὸ Μυμοῦ ἀ68 ΑἸὰϑ ΑΙ. 851 ἥσει 
μέγαν κωκυτὸν ἐν πάσῃ πόλει, νβῖ. 
ἘΠ]. 032. Ζυ ἀξιοῦν γόους δὶ 
γοᾶσθαι τὰ ἀδηκοη, νὶθ Αθβοὶ. 
Ῥγοιι. 18 ἀτιμάξειν λόγους (λέ- 
γειν), αδρθγπαρὶ υ8} δ}ὰ [α- 
6676, Βυμι. 295 ἀποπτύειν λόγους. 
- εἰς πόλιν, νἷδ ΑἸόαθιι5 Εν. 21 
Μέλαγχρος αἴδως ἄξιος εἰς πόλιν. 
Ὅεν Βοίὸ "οίο]ρὶ ἀθπ ἀναηάδβαιζ 0. 
Β, 1430 Γ' 

1249. π οϑήσειν στένειν 
πένϑος 'μωκαῖς, ἀϊε ὕρ!ομο 
Τοδιόηκίαρο δὰ ΓβΘ θη, νΒ]. 210. 
"..6,.499 ἀμφιπόλοις γόον πάσῃσιν 
ἐνώρσεν, ν5}.19,301. 22, 190. ΣΕ ΝᾺ 
11.21,125.111.101. -- οἰκεῖον, 
ἴῃ Πᾶυ56, ἀᾳ 65 01055 ἀἷδο 'ἀ- 
Β}}}16 δηρο ἢ. 

1250. [μϊορὲ ἴὰ ἄρη Ὑνονίθη ζΖι- 
πᾷοῆδπι ηα}", ἔν 1. νοῦ δ ἤἴοἢ ἀυγοὶ 
δῆοη! ΠΠ0η 0. ΚΙασοη οἰννας [ΠηΖίθ}}1- 

Δἀὁν ἀδάδηκο ἀυγΓοὶ, 
50 50] ππιοΡὲ ἄἀοοὶι 

δὴ αἀὔγ[ο 1᾿ν 
ΟΠ 65 οβίπηθῃ, 

ζυϊρᾶυση, ἀἀ55 516 5101». Κοίῃ [με 
δηΐπαη ψνοΡάο, 

1251 ἢ. ἐμοὶ δ᾽ οὖν, τιαρϑὶ 
Ἀδομν Πάθ6η, τ ἀΡῸΓ 560] 61ηΐ ἔροὶΖ- 
δ τ τς βαρύ, ν8}]. 101 
ἀπά πἰῖ προςεῖναι 0. 6: 1189. 

1258 ἴ. Πὲν ἄγγελος ἀρογηππηι 
ΒΙΟΡ ἀἰὸ ΒΟ]]6, σνθ οῖ 6 δοηϑὲ ἀ6ι" 
(μον Ζὶὶ ΒΆ θη ΡῬῇοδι, 611 65. ἀ}- 
ΔΓ ΔηΚαιι, [6 πθη β᾽ οἴ ο ἃ15 ἐξάγγε- 
λος θά οΓ Ζὰ νοῦννοπάθη, ν᾿ προ πά 
ἀθν (μον 5θῖπθ ϑ[θ! ] απρ ΠΙΟΠ νϑν- 
ἰᾶ59ι, ᾧἂπὶ ἤδη δῦθη δηκΚοιμηθηάθη 
Κυύθοὴ χὰ οπρίηρθη. -- μή τι 
χαὶ κατ χρύπτει, ο 516 
ἰοὺ οἰνἃ σὰ οἰτννὰ8 δῦ - 
Βα] π 65 πὶ δ. 16 η θἱγ δι, οἷ- 
85 ἀἂ5 516 ΨῸΓ ὕΠ5 ἴῃ [ἢ [ΠΠΟΓῸ5 
ζυνοκρούγαηρι ΠΑ. 

1250. ὙΥΠΘάἀΘΡ ΒΟ] ἀ65 ἀδάδη- 
Κρὴ5 νοὴ 125], νρὶ, Ὁ. ἢ. 1015. 

1251. Ὑε]. 526. 
1258. ἢ Κύδϑοη δᾶ ἴὰ ἄθι [ΘΙ ΟΠ δ᾽ 

9605 ϑοθη5 (1219) οἷα δι ο θαγον ΜΔ} 

1200 

126ὅ 



144. 
͵ 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. 

εἰ ϑέμις εἰπεῖν, οὐκ ἀλλοτρίαν 
1260 ἄτην, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἁμαρτών. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
Στροφὴ ά. 

Ἰὼ φρενῶν δυςφρόνων ἁμαρτήματα 
στερεὰ ϑανατόεντ. ἧ ᾿ 
(ὦ χτανόντας τε χαὶ 

ϑανόντας βλέποντες ἐμφυλίους. 

120 ὦμοι. ἐμῶν ἄνολβα βουλευμάτων. 
ἰὼ παῖ, νέος νέῳ ξὺν μόρῳ, 

αἰαῖ αἰαῖ, 
2 ᾿] 

ἔϑανες, ἀπελύϑης, 

δμαῖς οὐδὲ σαῖσι δυοβουλίαις. 

ΧΟΡΟΣ. 

1210 οἴμ᾽ ὡς ἔοιχας ὀψὲ τὴν δίχην ἰδεῖν. 

ΚΡΈΩΝ. 
Στιροφὴ β. 

ἔχω μαϑὼν δείλαιος" ἐν δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ 

ἴῃ Ἠδηάθῃ, ἀδ55 δι" 56 ]})8ὶ δΘΙΘΒΙΙ, 
Ζὰ μὲν ἥ μα ὑγὶχι 815 Ἀρροβίται οὐκ 
ἀλλ. ἄτην, κὰ ἔχ ὦ ν ἄδπη ἅμαρ- 
τίν, ννᾶϊμνοπά ΘΙ ΔΟΠΟΡ δοδᾶρι 5610 

Κοηηῖο μνῆμα οὐχ : ἀλλοτρίας ἄτης, 
ἀλλὰ τῆς αὑτοῦ ἁμαρτίας. 

1201. φρένες δύςφρονες, 
νῖο ὅ02. 588. 12760. 

1202. στερεά, ἂὺὰ5 ϑ᾽ανΡ- 
ΒΩ “ΘΗ ΒΡΡυαη ρθη, ϑανατ., 

ἰοάθ νη θη ἃ, νον δη 510}} 445 ΕὉ]- 
σοηάθ Δη ομα. 

1203. ὦ βλέπ., οἴμν, ἀἷὸο 
1ν Βι6 ἴ; .Ζιι ἤθη Ομογοαϊοη 86- 
ΒΡΓΌΘΠΘΗ ; ἐμφυλ. » ἐγγενεῖς. 

12θῦ. ἄνολβα (1026) βουλ., 
γν8]. 1209. 

1200. νέος νέῳ (917) ἕξ. μό- 
ρῳ, ν 6]. 172. 911. 

1205 ἀπελύϑης, νρῖΙ. 1314, 
οηΐννοάοῦ. πᾶοῆῇ ἀριὴ μρμιδμ ἐδ με ἢ 
ἐλύϑη ψυχή τε μένος τε, λῦσε γυῖα, 
οὗοῦρ νοῦ Δυϊδγθοῦθη, ΔΡίαμθη, 

υνΐο ἀθν Τοά ας ἀπόλυσις ρο[αβδι 
νυν. 

1210. νρὶ. 820, ΑἹ. 8584, --τὴν 
δίκην, ΜΟ] ἷν ΒοζΖυρ 0 451. 

1271 [. Κρθοι νυϊδάονμοιι οἴμοι, 
Ὑγ6}} οὐ" ἄθι ἀπο Ρὸ νοἰϊδιάμα!α Πθομὶ 
δΊοΡε. 
1.2 1 Δ ς 

ὁ ἴῃπ θ6ὶ ἄθιη Βοβο Ἕθ50. βοροη 
Αμπὶ. (τότε, νρ]. 391. 480. τι Αἱ. 
030. 1219) οΥρΡ θη, νοῦ Θἰπθπὶ 
[6] ΠῚ ὴ ἄμμο μθΡ, ΘΙ μου" ᾿ππ 
αὐ Παρ’ ΘΘϑο ]αροη ἰᾶ})6, νρ]. 
1845. Ὁ. ΗΒ. 1800, φᾷηζ ννῖθ Πο- 
τ 5. 6. ΠρΙάθη μι {Ππ94] ἀδη δι- 
ἴογρπα βομα] ἃ ρΌ θη, νΒ]. 6720 (. 0. ς. 
911. -- ψορῦ. ϑεὸς τότε ἄρα 
(4 150, ννὶ6 10} ΠῚ ΘἰΠ56}6) μέ- 
γα βάρος ἔχων (ΞΞΞ βαρύτατα) 
ἕπαισέ με ἐν τῷ κάρᾳ. θ16 
ΖννἸβομοπβιο] παρ; ἀ65 μὲ ἰδὲ βδηζ 
ἄθπι Κοιμμο8 ΔηΡΟΠΙΘ556η, ννὸ 416 
Ὀιομῖον. ρογη΄ ἀϊδ φιβδιῃπιοηροδγὶ-, 

Κύθοη Ἰοῖϊοι ἀϊὸ ἄτη, νν68]- 

ἈΕΙΘΕΓ 

ἣ 

δ τς, 
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Κ᾿ Ἀ σεν Ὁ , ὯΝ ,ὔ 9 ΤΣ ΕΞΕ 
εὸς τότ᾽ ἄρα τότε μέγα βάρος μ᾽ ἔχων 

2 Α] Ψ -9) 2 , ς - 

ἕσαισεν, ἕν ὃ ἔσεισεν ἀγρίαις ὁδοῖς, 
οἴμοι λαχττάτητον ἀντρέτίων χαρᾶν. 

- - ΕῚ " ἧ -“᾿ 

φεῦ φεῦ, ὦ τιόνοι βροτῶν δύςττονοι. 
ἘΕΞΑΓΓΕΛΟΣ. 

Ἢ 

ὦ δέσποϑ', ΒΞ 2 - 

ὡς ἔχων τὲ. χαὶ χεχτημένος, 
Ἀ Α Ν “- , , Ν » "ἢ , 

τὰ μὲν πρὸ χειρῶν ταδὲε φέρων, τὰ ὃ ἐν δόμοις 
7) ο ᾿ ΓῸ δ΄ 5. ; ,ὕ Ἶ 
ξϑιχας ἤχειν χαὶ τὰχ οψεσϑαι χαχὰ. " 

ΚΡΕΩΝ. 
, Ἀν ὩΣ Ψ , 2 - 37, 

τὶ δ᾽ ἔστιν; ἢ χάχιον αὖ καχῶν ἕτι; 

ἘΞΑΓΓΈΕΛΟΣ. 

γυνὴ τέϑνηχε, τοῦδε παμμήτωρ νεχροῦ, 
δύστηνος, ἄρτι νεοτόμοισι σιλήγμασιν. 

δθὴ Υόνιον Κὐηβι 10} νουϑο ΡΘΗ, 
τ 5. ΓΘ] ἀ θη 5 [16 χὰ οὐ ὸ- 
"θη. 16 Ψογρ] οι» ἀον ἀδροη- 
ΒΙΓΌΡ]6 1200 πηδο}}} 65 "61 δι 5116- 
θη π80}} β]θίομθαι ΚΙαηρο ἀὴ 6] εἰ- 
ΟἸΘ Θ 16 116 56} ὙΥ Δ ἢ ΓΒΟΙΙΟΙΏ]1ΟΙ, ἀἃ55 
ϑΌΡ}}. ΒΟΒΡΙ6": τότ᾽ ἄρα, τότε 
ϑεὸς οο. -- ἀγρ. ὃ δι, πᾶιη!, βου- 
λευμάτων, ΜΙ 46 πη ΒαἸπ θη Ζ}. 

1215. λαχπ. ἄντρ. χαράν 
(1158), ατη 5 ὺγ σοηα 416 1π ἄδη 
δίδυ"ν ρσοινοι ποδὶ ἂἀ 65. 6- 
"65. Νδοὶ ἄθη Ποιθυ βοὴ λὰξ 
ποδὲ χινῆσαι, λὰξ ἐν στήϑεσι' βῆ- 
ναὶ παῦθη ἀϊ6 ΑἸΠΚΟΡ λαχπατεῖν 
ΠΈΡΙ] οι, ῬΗορθοναι. Πετάλη θ Παίειν 
μὲ τύπτειν λαχπατεῖν ὠϑεῖν δά- 
χγνέιν. 

1210θ. πόνοι δύςπονοι, νρὶ. 
1201. 
1218 Γ᾿ θὲν ἐξάγγελος, ν6] ΟΠ ον" 

ΕὐΡγ αἴ κΚο5. ΒΡ ΠΟΙ ηρ φόβο Παΐ, 
γοᾶοὶ Κυθοη ἃ: ,,(ἀἄιἱ βομοηϑὲ ρ6- 
ΚΟΙΠΙΠΘῚ Ζιι 56 1ὴ ἃ}5 να Ὸ Ρ νν ον- 

ΠΡΟΡ ἀπά ΒοϑΖ6 }" νὴ χαχά, ἄδν ἀπ 
ἄογι οἷη χαχόν (ἄἀϊ6 [,θ]οἢὸ ΗΟ η5) 
ΟΝ αἷν ἴῃ ἄρῃ Ηδπάρδη ᾿ᾷ]15}, οἴη 
ΔηΔΘΡΟ5. ΡῈ σὰν θα] ἀνίππθη Ζι 
56 θη ᾿ΘΚϑηηθη τυ τϊ." 16 γὸ- 
ΒΟΙΓΘΟΙ ΘΟ ΘΘΡΠΟΤΙ νν ρΡάθ. η80}" ἔοι- 
χας ἥκειν ὡς ἔχων τε χψ. χεχτ. (χαχά) 
οἴη ἀορροιο. ΡΑΡιϊοῖρ σὰν Βορνᾶη- 

ΘΟΡΒΟΜΙ65 ἹΥ͂, 

ἀυπρ ἀδν ΒοΒαυριιηβ ΘΙ ΤΟΡ ἀθν, μᾶ- 
"θη, τὰ μὲν φέρων, τὰ δὲ ὀψό- 

«μενος, νΒ]. ΤΓδοΙ.. 950 [. Νὰιπ ἅ})Ὲ1 
“ξἕοικας ἥκειν ἴῃ5 Ζνγοῖια 6] 6 
δορίοκι ἰδὲ, πᾶν 500. ἄθη [η. 
ὄψεσϑαι νου ἔοιχας ἤχειν ΔΒ πρὶρ 
ΒΘ ΔΟΒ , 8415. Ὁ) 1} νον Β ιν 16 : 
νὰ 50 6 ηϑ. πὰ] ΡΟ ΚΟ Θη Ζι 86.η, 
11 ΠΘιΙ65 {Πη|161} Ζὶ Βομδιθη, ἡ Κυθοη 
ἰεὶ ἔχωντε καὶ χκεχτ. (καχά) αΪ5 
1 ΓΘο θη 0] }}) 65 1Ζ6 41165 [{η58]}5 
μβ βηα 0}: ΡΙαι. Οναιν]. 399 κρα- 
τεῖ τε αὐτοῦ χαὶ χέχτηται καὶ ἔχει 
αὐτό. 3825 ἔχειν τε καὶ κεχτῆσϑαι 
τὸ ψεῦδος. -- καὶ τάχα, δὰν 
56 ἢ η 6}}; νυνὶ χαὶ λίην, πάνυ, μάλα. 

{2858}: Ῥῖο Φυ]]ὸπ τέ Ν ἔστιν αὖ 
χάκιον ἢ χαχῶν ἕτι; μὰ ἢ καχῶν 
αἷς. νον ΒΟ πη νοη ἢ χαχά υπὰ 
καχῶν πο σο πο δὴ ννοράθη Καπη, 
μὰ πη ἐκ χαχῶν νϑύβίο!. ΑἸ] δίῃ 
ἀον Θρυδοῦρ θΡ 0} ᾿ἄσϑι Καὺ Ζνν εἱ- 
[6] ἂπ ἀδν ΜΕΝ χάχιον χα- 
κῶν, ννῖο ΑΘ580}.. . δ8ρῦ χαχοῦ 
χάχιον ἄλλο ἡἠμε γῇ 9: Ἐ298. 
άπ ον [ΟΡ 6 16. ον Εοη ἀδιῖο νοη. 
701. ῬΗαρΚ. 

1252ὥ. παμμήτωρ, ἀὰ 5ἴ6 ἔδηὶ 
ἀδ5 16 }»θπ δ 660. πη ἵμπν ἴῃ ἄθη 
Τοὰ ροίοιρι ἰδ, νρὶ.. 0. Β. 950 
παντελὴς ϑάμαρ, ἀάασοροη ΚΕ]. 1154 

μήτηρ ἀμήτωρ. 
10 
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ἘΠ ΚΡΕΩΝ. 

Ἂντ ιστρφὴ ἅἄ. - 

ἰὼ ἰὼ δυοχάϑαρτος “4Αιδου λιμήν, 
, ἢ" , 2 ) , 

ι85 τέ μὴ ἄρα τί μ᾽ ὀλέχεις; 
᾽ ’ εὖ χκαχαγγελτὰ μοι 

᾿ς γ᾽ , 4 - ἷ 

προττέμιψας ἄχη, τινὰ ϑροξίς λόγον; 
), ὦ. 2 ἌΚΊΝ ὩΣ Ὅν ἷ ᾽ ᾿ 

αἰαῖ, ὀλωλότ᾽ ἀνδρ ἐπιεξειργάσω. 
5 - , 

τί φής, ὦ παῖ, τίνα λέγεις μοι γέον. 

1290 αἰαῖ αἰαῖ, 
σφάγιον ἐπ ὀλέϑρῳ 

γυναιχεῖον ἀμφιχεῖσϑαι μόρον; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὁρᾶν πάρεστιν. οὐ γὰρ ἕν μυχοῖς ἔτι. 

ἰἄρϑρι 
οἴμοι, 

Ἡντιστροφὴ β΄. 

1295 καχὸν τόδ᾽ ἄλλο δεύτερον βλέπω τάλας. 
"7 

τίς ἄρα, τίς μὲ πότμος ὅτι γδριμιένει; 

ἔχω μὲν ἐν χείρεσσιν ἀρτίως τέχνον, 
’ὔ Ν ν »" ’ ’ὔ 

τάλας, τὸν δ᾽ ἔναντα προςβλέπω νξχρον. 

ιϑοὺ φεῦ φεῦ μᾶτερ ἀϑλία, φεῦ τέχνον. 

1284. 7οῖχι ογκοημὶ Κύθον, (855 

ον 111 ἄδη δὰοθ σι βοίποι ὕπ- 

πο νον μόμπηϊο, ἀθβϑθι ριηγοη (1079) 

πα Θροῖς πάθοη. - δυςχ. λυ- 

μήν, ΒΟΆΜΟΡ Ζιὶ “ἀπ ποηάον 

ΦΟΒΙαπά, ἱπβοίοσα. πὶ [ω ἀακὶ- 

. ἀδηροβοθ! οι Μονὰ αὐ Μονα 5.6.5 

οἷοῖ άπ ι ἀπά λάθος ἀἴὸ οάϊοη 

ανΐο ἰπ οἴποιῃ αϊοπ δα αϊπιπιῖ. ΥΒ]. 

1208 ἀπιελύϑης. 
12801. προπέμψας, ἀόδν ἀπ 

αν συροίδηγι πα8᾽, δὰ ἄθα 

ἐξάγγελος φονϊοιίοι, ν6]. Ε]. 1156. 
1288. ὁλ. ἄν δρ᾽ ἐπ εξ, νὶο 1090. 
1289 ἴ. Ηϊπίον ψέον 5ιθς ἴῃ ἄθπ 

Ηάβοινν. οἷα Ὸ}] ἰρρὶρ ἂι5 1281 

υνϊοάογιοῖιο5. λόγον, νν Ιοἶν65. ΒΟΚΠΝ 

ΒοΠΠρὶ μαι. Ὁῖ6 ἀπιοάθ ἀθβ. Βοίσῃ 

ὦ παῖ ρᾶβϑι ἴὰ Κυθοηδ 70 χίρβοι 

[56 τϑοῖν, νν 0}, νρ]. Αθβοι. Οδο. 

θ49. Νων»., 4 ἀἶδ Τπἰον] δοιίοη αἰαῖ 

Ἷ Ι! 

αἰαῖ νῖο 1200 ἀβπουθρυιιροι νὰ, 

τίνα λέγεις νέον σφάγιον μόρον 

(66 6ηι, οαθαθ)η) γυναικεῖον (128 2) 

ἀμφικεῖσϑαί μοι (51 οἷν απὶ αὶ ΟἹι 
Ταρου ἢ) ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ, ονοποίη Ζιὶ 

[" 

ἄοπι Τοάς ἀδθ5 8091|1η5, ν8]. 590 
πήματ᾽ ἐπὶ πήμασι. 

1293. Ηϊον νὰ υργάϊκοβ [μοὶ- 

6 βαιηιν ἄθαι οιμδο!ο, ἱπ ννο]- 

ἜΘ εὶ 5[6. 5[6! ἀπιροῦνάοι!, ἃ ἀϊθ 

Βάμπο βου τ. 800. Θα  αΠυθὺ 516}} νῸν 

ἄθα Αὐιροι ἀον Ζιβοιδιιοι" οἶπο μΗ]ὰ- 

5[156}16 ἄταρρο, ἱπάθαι Κρθοπ ἱπιιὶ- 

ἴοὰ ἄου χυνοὶ ἄστγοιι ἴππὶ ΡΘΟΡΡι π᾿ 

Τιοῖοοα. ἃα ἄθι Ῥνοβκθηΐοη. 61"- 

506, 

1996..τἰς ἄρα, τίφα.ὐνς ΑΔ: 

1915: νον» Ὁ, 0: 

1291. Ῥοι ἔχω μέν 5011 

προς βλέπω δέ δπίδργθοιιθπ. ΑἹ- 

Ἰοῖα ἀκ5 τοῖν ΟἸοἃ πἴμπμι οἷἶπο 

ΑΣΘΡΒ ι 
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ΕΞΑΓΓΈΛΟΣ. 

ἢ δ᾽ ὀξύϑηχτος ἣδε βωμία πέριξ 
λύει κελαινὰ βλέφαρα, χωχύσασα μὲν 
τοῦ πρὶν ϑανόντος Πεγαρέως χλεινὸν λάχος, 
αὖϑις δὲ τοῦδε, λοίσϑιον δὲ σοὶ χαχὰς : 
πράξεις ἐφυμνήσασα τῷ παιδοχτόνῳ. 

ΚΡΕΩΝ. 

Στροφὴ γ΄. 
-- 

Ἄνα γ)ϑ»ϑ » 

αιαὶϊ αἰαῖ, 
ΟΡΟΥ, ἢ ΩΡ: 3 2 ἢ 
αγνδήῦταν φόβῳ. ζ΄ ΟἿ αγταιαν 

ἀη 6. ΗΟ αη 415. 0} βδιᾷπάθ τὸ 
μὲν τέκνον» ἔχω ̓ ἐν χ.». 8}. Ζὰ δὅ91. 
γον. τὸν ὁὲ προςβλέπω νεχρὸν 
ἔναντα. 

1901. 
28 π 11 
γγονίος πὰ ἡ δ᾽ 

οΡΚΙᾶνι 
οΥ̓βίθη 

Ὀ1ο [ον] ορΡθ ηΡ᾽ 
Δοπάθθιιηρ ἀθ5 

ΟΡ ρ ΤΟ, οὐθι: 
υναηπὶ, τεϑηγμένη) ἰ"ἴδ},. ἀπ 50}}}Π1ἢ- 
-Θοπά ἄθῃ ΑἸ1Δν, 416 5οῃνν υ Ζθη ὟΥ 1μι-. 
ῬοΡπ." ΑΡΟ ἡ δ᾽ Καππ πἴομν 5ιδιὶ 

τ ἢ ΆΡ οι, ἀὰ ον ΕΧαΠρΘ]05 νυν] Κυθοη 
ΘΡΘῃ γοὴ ἀθΡβ 6] 06 ὴ Βαν. ΒΟΒΡΙΌΟΙΘΙ 
μα θη; ἔθυπον ὀξύϑηχτος, ὀξύ- 
τατος, 'ᾶϊ ἄἴο δηρθηοηιηηθη Β6- 
ἀοαϊθιηροι πἰοΙ; βωμία πέριξ 
Θη 6116}. Καπῃ ΠΙΟΠ Θ᾽ ἢ [Ὧ6]} τες περύ- 
βώμιος 861η. δὅ61" β᾽ ἄκη. μαΐ 
ΑΡπάϊ ἀθπ ὈΥΒΡΡιῚΡ; ἀθ5. πέρεξ 8115 
περὶ ξίφει οὐ Καπηΐ; δἰπίονιον ἅη- 
ἀονίο τδη δεύδη τος βίαι. ὀξυϑή- 
χτῳ, ἰηάθι πἸᾶπ 65. δι γαῖ Κ 
βόΖορ, πη 500} ἥδε ἀὸβ. νου β65 
᾿Ὰ ΠΡ 6} οἷα. Α50 50}}}16]} 5 }}}. νγ}}- 
50] ΊΠ]Π10 : " δ᾽ ὀξυϑήχτῳ βω- 
μία περὺ ξέφει ϑ νρ!. 1309 
ἀμφιϑήχτῳ ξίφει, Ὑγ νει Κυϑοθῃ 
ΔῈ. ἀϊοθο. νον χυροκάδαϊθη. Ζὰ 
Ὑ ΟΠ] πη. 50 61. θυ] ἀὰ5 ἘΚΚγ- 
ΚΙοῖα να 6 αρν ἀἶκθ ἀἢ ἀθι 516}16 
5100, νγὺ 516. 5[οῖν. ἀπ ρΡ ΟΡ ΔΟΙ 
"αι, ἀδιον ἡ δε, ννο ἰἢν 816 
ΒΙΘΙ 568 Ὁ: ἴῃ ἀθν Τοάοϑαηρϑῦ μαΐ 
510. ἄδη ΑἸ] οἷπθ5 46)" Πδιιϑρῦμοι 

ἀπ Κ] αι 6 Γ!, ἀαιἢ ἢ ΡΠ μη 
Κυροηϑ ἀθοίο [ὉἸΘΡ ΘΠ 6" να, ἢ - 

τς 516. "8" 1ῦϑι. 
τη} ΒΟΠ Ρ ΓΘ ΞΟΠ πον γα (οάθυ: 

νυ θηΐ-., 

"6" βωμέα, νβῖ. ῬνΔΟΙ. 900. Ευν. 
ΑΙο. 170 πάντας δὲ βωμούς, οἱ 
κατ᾽ ᾿δμήτου δόμους, προςῆλϑε. 
9} 16 ὙΥ ὁπάπηρ; περὶ ξίφει, ννΪΘ 
"ὸῖ ΠοιιοΡ περὶ, δουρί, κυλινϑόμιε- 
γος “περὴ χαλκῷ, Αἱ. 828 πεπτῶτα 
περὶ νεορράντῳ ξίφει. --- λύειν 
βλέφαρα βοπδὺ ὕϊηθη, Πῖδν 
ἤΔΟῸῊ Αμδ]ορῖο νὸπ λύειν γούνατα, 
γυῖα ἀϊθ ἌΠΕ ἜΘ ἢ 50}}} 16 556, 
ἰηϑοΐίονη ἀἷθ τ θ θη. δι ΔΗΠ διι5-. 
οἰπᾶπάου. βϑμα] θη Π 146" ἴῚ Τοᾶο 
ΘΡΒΟΒ] ἤθη, νον θα! το ἄπγο χε - 
λαινά, νοιὰ Τοάοβάμνῃκο! ὑπηΖΟ- 
Β6η, ν8}]. Ὁ. Ὁ. 1084 νὺξ ἐπ᾿ ὁμ- 
μασιν βέβηκεν. ᾿ 

1909. θυ. 6) διμιηθυῦ Ζαθιϑὶ 
1Π 65. 0] Ιη65 ΜΙ Οραροιιβ᾽ [,οοδ, νρ]. 
993 Γ,, ἀοβθοπ ΟρβοΡαηρ, ἀον" Βοίο 
ΒΟΠΟΠ ΠΡ ΒνΌΙ ἄἀυγοϊ ϑανγνόντος 
ὍΣ ἘπῚν Ὑ 16 ΒΡ ἴῃ 5 ΘῚΠ 61 δ΄ἴ'ηηθ 
πἰηχα[ἄρι κλεινὸν λάχος (80 ΒοΙΠιΟ, 
ἀϊο Ῥὕομον λ ἐχ ὁ ς), ἱπβοίονι Με- 
σαρουδ᾽ Τοά ἄθη δίδδι γθίίθιθ. Ζια 
ΕΡΤΝΣ δὲ τοῦ δε ἰδ })}]085 λάχος, 
Γοάδθϑ]ο005, Ζὲ ἄἀθηκθοη. 

1904. λοέίσϑιον δὲ σοὶ... 
ἅμ ἢ 6. Αβννυ θ᾽ οἴη ἃπ5. ἄδην ἃη- 
ἴὰηρ5 θα "5156 η (ἀθσθηβα!Ζθ, νν ἰδ 
1201. -- χαχὰς π ἄξεις, νΕ]. 
028. θυ ΑΡΉΚΟΙ τῷ παισ. ΠΕ: 
ἷΖοίοιποὶ ἀὰ5. ὙΥΟΡῚ αἷβ ΑΘΙΒΒΘΓΕΠΡ; 
ἄθι ΡΥ ἀϊκο. 

1901 ᾿ ἀνέπταν, “ἃ ΑἹ. 093. 
ἀπ ον ἡ ἢ ἔπ δ ς ΠΣ 
Ἡ. 1002. --- ἀνταίαν (πληγήν), 
Ε]. 1418,. νρ]. 195, -ε νοῦ ἀπ|"6 ἢ 

105 
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δειλαίᾳ δὲ συγχέχραμαι δύᾳ. 

1320 ἐγώ, φάμ 
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’ , 

ξπταισέν τις ἀμφιϑήχτῳ ξίφει; 
φεῦ φεῦ, 

ἘΞΑΓΓΕΛΟΣ. 
- ἈΟΧΝς - δῚ , 2 

ὡὦὁς αἰτίαν γε τῶνδε χαχεινῶν ἔχων 
πρὸς τῆς ϑανούσῃς τῆςδ᾽ ἐπεσχήσιτου μόρων. 

ΚΡΈΩΝ. 
, Ἁ 2 ᾽ὔ ΔΑ 3. - , ποίῳ δὲ καπελύσατ ἕν φοναῖς τρόπῳ; 

ἘΞΑΓΓΈΕΈΛΟΣ. 

1815 τταἰσασ᾽ ὑφ᾽ ἧπαρ αὐτόχειρ αὑτήν, ὅπτως 
παιδὸς τόδ᾽ ἤσϑει᾽ ὀξυχώχυτον πάϑος. 

ΚΡΈΩΝ. 
Στροφὴ δ΄. 

ὦμοι μοι, τάδ᾽ οὐχ ἐπ ἄλλον βροτῶν 
υ -» «ς 7 2 ᾿] γ " 

ἐμᾶς ἁρμόσει ποτ ἐξ αἰτίας. 
5 λ , 2 ᾽ νὴ ΟΝ ὌΝ 7 

ἐγὼ γάρ σ᾽ ἐγὼ ἕχανον, ὦ μέλεος, 
ΒῚ 

ἑτυμον, 
ΔΝ ὔ, 

ἰ(ὡ σιρόςπολοι, 
ΒῚ ,ὔ ,ὔ Ῥ ὩΡ ,ὔ νὕἵ; , 2 2 , 

ἀπάγετέ μ᾽ ὅτι τάχος, ἀγετέ μ' ἐχποδῶων, 

ἀϊοὸ Βντιυϑί. Κυθοὺ ἐδαίοῦ. ν᾽ Ὸ}} 
αὐ Ηδπιοπ5 ν᾽ ύϑαο [291 Γ᾿ Ζανίιοϊο. 

1311. δείλ., δειλαίᾳ δὲ σ. ὁ., 
Ὑ8]. ὅ19. 977. Ἰ266. ἀπά πεῖ συγ-͵ 
χέκρ αμαι, συμμέμιγμαι, συν- 
ἔζευγμαι, σύνειμι, ΑἸ]. 898. 

91.2.1. ἈΠ ΟΡ απ ς ΨΟΡἕοδι ἀκα 
νοῦ ἔπι. δοῖνν ΠΟβοια] ἀἰρὺ (πὰ 
ἐπισκήπτεσϑαι Ἰἴερι ἀϊοὸ Νε- 
βϑη ΘΖ οἰ ηπηρ ἐθ5 ἐπαρῶσϑαιρ),, 15 
ἀϊο δει ἃ ἰσᾶαροπὰ νη ἀἴθβοι θ61- 
ἔθη [μοιο θα. (ἀθ5 Πᾶπιοιι απ (6 

αν.}, ἃἅπὰ νοὴ 16 πθη᾽, ἃ. ". ἀον (65 
Μερβάγοιβ. ον Ρ]υν. κἀκείνων 
ἰ5ὲ 465 Ρανα 6 Ἰσηνι5. Βα] θοὸν ροβοίι. 

1314. Ὀῖ6 1301 οὐπα!ὴθ Νο- 
ὉΠ} δεηῦρι ἄθιι Κρθοῖ ποῖ βίο}. 
ὕοθον ἀπελ. ν8!. 1208, καί, ννῖθ 
(ΠΡ. 

1315. Βοάθιυϊβαιη. τ θογθο! ἀν 
Βοῖο, ἄϊοὸ Νοθθῖο νοὸὴ Παμηθη5 
Βμάο πὰθ6 Επαν. σὰ προ ΒΟ 6 

Ἁ ᾿] 2) -η. ὌΝ ,ὔ 

ιϑδτὸν οὐκ ὄντα μᾶλλον ἢ μηδένα. 

μοννοθθη, ἀἄα! Καθοὴ νο Π1ρ ἴηπ6 
ννοΡάθ, 16 ὁ Δ|1ὁὸ Βοια]ἃ ἰνᾶρο. 

1911 [0 ,, Θ᾽ βὸδ νν ΠΡἀ πἰ 6 Π18]5 νὸπ 
μι πο μα] ἃ Ἰοϑρο δι δα ᾿ρροηά 
οἴθποα ἀπάοπ φρο ρ᾽Ρ (βΟβο ο )6 η) 
ννοράοη᾽, μεϑαρμοσθϑήσεται, νϑ]. 
οὐ ΟΣ, ΕΒ]. το 298. 

1819. Πουιιᾶπη σ᾽ ἔχανον, ὅ{ὶ 
ἄθηῃ Πίδίιιβ σὶι θη ΘΓ ΠΘη. 

1321. διαιι ἄγετέ μ᾽ ὅτι τά- 
χοὸς, ψΜ6ΙΟΠ 65 νόβοη 66} Κρ χθ πὶ 
ΦΟΉΠ55. 4659 ΠΟΘ Ἶ 5. 56} ν 0 }}- 

ιἰρ; ἰδὲ, μαι ΕὐΓαράν τάχιστ᾽ δ6- 
50 Π ΟΡ οη, νῖὸ 0, ἢ. 1940 ἢ., "65- 
501 δο!ιῦπο, 850. 485. ἄθηὶ ἀπ άγετε 
ΚαΏΒΙΝΟΙ Θπ ΒΡΡΊΟΙΙ ἄγετε ἐχποϑών. 

1325. -Ξ τὸν μᾶλλον. οὐκ ὄντα 
ἢ μηδένα ὄντα), ἀδν ἴ 6} ιὰ 6} 1" 
ἢ ΟΠ Ὁ (ν ΡΠ 61} 1 ἢ 415 Θ΄ η 61 
ἀεν Κοίπον 1850. ἀ6Γ ΟΝ νό] Πρὸ» 
ἃἰ5. νὸν νραΐομο "15, νϑὶ. 0. Ἅ. 
1019. ' 
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ΧΟΡΟΣ. 
, » 2 ᾽, ΡῚ -»Σὖ᾿ κέρδη παραινεῖς, εἴ τι κέρδος ἐν καχοῖς" 

βράχιστα γὰρ κράτιστα τὰν ποσὲν χαχά. 
ΚΡΈΩΝ. ᾿ 

2 ., 

ἔτ ἴτω, 
᾿Αντιστροφὴ γ΄. 

᾽ὔ , ς , ἔλρν -»"Ὕ 

φανήτω μόρων ὃ κάλλιστ ἐμῶν 
ΕΝ "ἷὕ 

-ἑμοὲ τερμίαν ἄγων ἁμέραν 
Γ 

ὕστατος" ἴτω ἴτω, 
ὅπως μηχέτ᾽ ἅμαρ ἀλλ᾽ εἰςίδω. 

ΧΟΡΟΣ. 

μέλλοντα ταῦτα. τῶν προχειμένων τι χρὴ 
πράσσειν. μέλει γὰρ τῶνδ᾽ ὅτοισι χρὴ μέλειν. 

ΚΡΕΩΝ. 

ἀλλ ὧν ἐρῶμαι, ταῦτα συγχατηιξάμην. 
ὙΧΕ ΧΟΡΟΣ. 

μι γυν προςεύχου μηδέν" ὡς πεπρωμένης 
οὐκ ἔστι ϑνητοῖς συμφορᾶς ἀπαλλαγή. 

1920. έρ δηπαρ.. ἀπ ᾿ηδ| η5ὲ 
ΜοΟΥΡΊΒΘΙΙΝαΓκ6 5, Ἰηπποίηροιαην, 
ζὰ ννογάθη ἰδὲ [ἂν ἀ1ο0}} ἀϑννίμη, νρ]. 
1052: 

1521. εν. τὰν ποσὶν κακὰ κρά- 
τιστά ἐστι βράχιστα (ὄντα), βοδοη- 
νυν γι ϊροβ [606] πλ55 πᾶπ 8ηὶ [16 }- 
βίθη. 560}}Π6}} θθβϑιιρρη. Ἀϊ1Ὸ ρονρβῦη- 
Ἰιοῖθ. διρυοίαν" 16. ΑἹ. 685. 

1329[ νῶν. φανήτω ὕπα- 
τος ἐμῶν μόρων (ἀὸ5 κεν 
γο πὶ 50 054} ΒΟ 6η), δ᾽ κάλ- 
λέεστα (ἀν5 Εγνν ὕπβοθιοβι6) ἄγων 
τέρμ. ἡμέραν ἐμοί. 

1334. μέλλ. ταῦτα, ἀϊὸ Ζυ- 
Και νυν ἃ ἀΐθβθη Ὑν υη56}} ΘΡ Πα: 
τῶν προῦχ. τε γρὴ πρ., νοπ 
ἄἀθο τνᾶἃβ νου] ϊορὶ 185 6ἐ- 
ἃ5 δοδοϊ οι θη, εἰ ἀν. Ατι8- 
ὄγιοκ [Ρ ἀὰβ Βορνδ! θη 85 πη ἀϊδ 
Επιδῦδηαηρ ἀον δίαάι. Πον Οογ, 
ἀογ βγη ἀϊθ μοι ΠοΠ 6 ὅσθης θόοη- 
ἄρῃ πιδοθίθ, βργίοιν γραβοῦ ἴῃ καν- 

Ζθῃ, ἀϑυπάριβοιθη ϑάϊζοη, --- μ ἔ- 
λει γάρ ἴδ, ἀδπη [ἂν ἀὰβ ν᾿ ἃ 5 
ἀυ ἐνθην ἀπβομιδδῖ, ΒΟ Θη 
ἀϊο, ἄδηθη ἄϊθ56 ΘΟ ον - 
το δῖ, 4. ἢ. ἀϊὸ αὐδιίεν. θὲ" Απ- 
ΚΙαης νῖο Αδβοῃ. Δξ. 9132 Μέλοι 
δέ τοι σοὶ τῶνπερ ἂν μέλλῃς τε- 
λεῖν, νῃ!. Οἰιο. 118. 

1330. Κνδοη δυννὶθάογι, {ἢ ΠΝ 
ΠΡ δίηη [ἅν Δηάοροσ: δΡ' Βᾶ})6 
1929 [( ΑἸΠ65 τὲ. 716 πθηὶ γ πη 56 Π6 Ζα- 
5 δ ηρ αϑδὶ ἰσυγκατ. ), ψνοῦδοὶ 

Ρ Βοηδοθίθ. ὅ5ι41} ἐρῶ μέν, 
ννοὸ μέν ἀππῦϊχ, μᾶ}6 ἴον ἐρῶμαει 
δοβοϑίζι, 6] 685 500. ϑάρρ!ιο 86- 
Ῥγδιι μι, νῈ]. ΑΙ. 901 ὧν γὰρ ἦ ά- 
σϑη τυχεῖν Ἐχτήσαϑ'᾽ αὑτῷ, ϑά- 
γατον ὅνπερ ἤϑελεν. 

1991. θοὸν Οἴον νυν ον Ρά!ἢ, ᾿ρροηὰ 
οἰ ἃ5 ζὶι θυ θη, ἀὰ ἀϊθ Μοηβοί θη 
ἄθη [ἀπ ᾿μγὸ5 ΒΟ Κ5815 ἀδάθγοἢ 
ἴον πριμηθη, ν8]. Νηρ. θη, 6, 
810 )οεεῖπο [αία ἀφείη [ἰαςοιὶ 
ὁρογαγῦ 6 ρ»γδθοατλαο. 

1829 

1838 

1580 
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ΚΡΕΩΝ. 
᾿ντιστροφὴ δ΄. 

, ς ἮΝ “ 2) 5 » ᾿ 

ἄγοιτ᾽ ἂν μάταιον ἄνδρ᾽ ἔχποδῶων, Ἔ 
« Ἕ - ’ 2 ) « ᾿ , 

ϑάθ0ος, ὦ παι, σδ τ οὐχ δχὼν χαγξχαγον, 
ΒΩ 

σέ τ᾽ αὖ τάνδ᾽. ὥμοι μέλεος, οὐδ᾽ ἔχω 
- - ᾽ 

ὅπᾳ πρὸς πότερον ἴδω πᾷ χαὶ ϑῶ" πάντα γὰρ 
ἦξῳ Ρ] - Ν τα Ν , , ε 

845 λέχρια τὰν χεροῖν, τὰ δ᾽ δπὶ χρατὶ μοι 

πότμος δυοχόμιστος εἰςήλατο. 

ΧΟΡΟΣ. 

. πολλῷ τὸ φρονεῖν εὐδαιμονίας 
πρῶτον ὑπάρχει" χρὴ δὲ τά γ᾽ εἰς ϑεοὺς 

350 μηδὲν ἀσεπτεῖν" μεγάλοι δὲ λόγοι 

μεγάλας σπιληγὰς τῶν ὑπεραύχων 

ἀποτίσαντες 
, Ν -Ἥ 5 ΤΆΔ ς 

γήραι τὸ φρονεῖν ἐδίδαξαν. 

1339 ᾧ Καυθοι Κοημΐ αὐ 1920 ἴ. 
χυνίοκ. 

1341. σέ τ᾽ αὐ τάνδε, νεῖ. 
128: 

1342. Ὀΐο Οὐ Ποη ὅπᾳ πρὸς πό- 
τερὸν ἴδω πᾷ χαὶ ϑῶ. πάντα γὰρ... 
ΘΝ η6 ϑίπη, ποῖ ἀθρουβοιροῖιοι πᾷ 
χαὶ ϑῶ ὰ5 Μᾶ55 ὅθ πηνον ἄο}}}- 
βοὴ Απ ϑίρορθ. ΒδοΚΙδ  ΘΡΒΌ0Ν, 
ὅπᾳ πρὸς ποτερὸν (μ{» τη - 
δε.) ἴδω, ;,νν δα Βἴολ!, νυν ἀθη 
ἴθ. βοθᾶπθη 50}}, νυνὶ ἀϊο ϑιπηΐ 
ἰοῦ ΟΝ] χὰ ἄθιη [ο]σοπάθη "- 
δυϊπάθηάθη ϑαϊζο, Α1105 86] ΝΠ} 
απ νυὺῦϑι νον Δαροπ. οι δ΄πη 46} 
51] ΘΟΡΡΙ Πρ θη Ὑ ον Θ Βομοῖηι: 
ον ἢ νυ οἶδ5 πἰρρθη ἈΠ}, νν 6155 ΒΊΘ ἢ 
ὑνομίη ἴον πο υνοπάθη 50}}.᾿ Ὑ16]- 
Ἰδίομ! ἸΙορὶ ἴῃ χαὶ ϑωὼ π]ο 8. δηάο- 
"Ὸ5 ἀἃἷ5 χλιϑῶ,, ννομίη. ἰοῖ ἡ ἴοἢ 
ποίροη, ψορᾶπ πιο ΘΠ ΠΘη. 50]]. 
θᾶηη ννἂνρο πρὸς πότερον (0856 Ζὰ 
πᾷ οὔον ὅπᾳ, ἴδω ἅ0ὲν ὈΠιορνὰ- 
Ρμΐ6 νοῦ χλιϑῶ. Ζὰ ἄθμι κλιθῆναι 
νοι ἄοπὶ μάταιος, οὐδεὶς ἀνήρ, ἀ6ν 
510}. Δ ἀἷο ἀτνοῖβο δι {ϊσοπὰ μἰποῖη- 
ροίδμνι. νυνἱρᾶ, δἰ ἀδηη. ΡΣ 
πάντα λέχρια, 5οινᾶρ' ἀπά 

{801}, 80 ἀδ55 65 Κοίπο διϊζο ρ- 
νν ἅν}. 

1345. Ζινίβοιοπ τὰν χεροῖν 
απ τὰ δ᾽ ἐπὶ χρατί ἰδὲ Κοῖπ 
ἀδροηθαῖζ: ,,ὥἸ,' ἄθῃ) ἅῈῦ, Ὁ ἃ 8 
δα ποῖ Παιρὶ βοβιᾶνι ἰδὲ, 180. οἷα 
ἀπου ἢ] ΠοἸ 65 (ἀφόρητος) Νουπὰπρ- 
ηἶ55 δα ἢ. φοβεῖ" ι", ἃ. ἢ. ἀἃ5 
Ψου  πρη 55 πᾶ Ὁ τ 10} ἀπ ΡΟ θᾺ Ζ6Γ- 
βοπποιίονι. θὰ5 Βὰ πότμος εἰς- 
ἥλατο ἅνη]ῖοι νυνὶ 1219 ἢ. 0. ΠΝ. 

“2238... 1900. 
1341. τὸ φρονεῖν, Β650η- 

ποημποῖυ, νρ]. 1048 
1949. Απβρυθομθηά ἄθιῃ δα556 ὑπά 

δίηπο ποῖ Ὠϊηπάον χρὴ 6 ἐς τὰ 
ϑεῶν. 

1350. νῦν. μεγάλοι δὲ λόγοι 
τῶν ὑπεραύχων ἀποτίσαντες με- 
γάλας πληγὰς ἐδίδαξαν (δποι βοῖνον 
Δι.) γήραι τὸ φρονεῖν, ϑινὰ [6 [ιν 
Ὁ ον απ; ΘΠ ἀπ 46 οβοη- 
πΘη οἷ!, νρ]. 1271. ῖο Τροπηιπρ 
τῶν ὑπεραύχων (ἂον Ψ ον- 
ἢ 6 556) νοῦ μεγάλοι λόγοι 
501} ἀαγο Ζϑαμ η5 06 Πππρ ΔΘ Γ᾽ 
ὕνθᾶοθο απ Υ ΙΡΚυηρ ἜΡΙΟΝ, -- 
μεγάλας) ἀὰἃ5 {{π41|5}}}6 }] 16 ἀο810 
πδοΒ ΠΟ ΚΊ μου" ΒΟ νοΡἤ θη, 

δ μν ..-- ὧν «ἰνῶν, «ἃ. 

αν πῃ ς 



ΜΕΤΑ ΕΒ ΠΥΒΙΒΟΗΕΝ ΤΠΕΙΒΕ. 

Ενϑίθ5 δ] 0 η. 

Στροφὴ ἃ 352---842. 348---859. 
“ 

ῬΡαγοβοϑ. 

Στροφὴ ἃ 100---109. 111--120. 

ἐν τ συλ ον κυ ἐυοθειον 

ὑπ τον το ΠΕ ΠΣ, ἘΞ μΝΕῚῚ 1.--- 

Ἐπ ον πο 3 ον Οὐ Εν ον νύν ΞΞ 

ἔα Εν ἘΡῸ ΟΕ ΞΕ Ὁ ξεν τ 

Ἔν κτλ Υ τε ν β6ς μηνὶ ἀκ ῖκ κιὺς ΚΆ ΚῸ ἐθλ- 

χ χ 
τος Ὄκρι τος ΡΣ ΣΎΡΗ Ὁ θην" 

) 

Στροφὴ β΄ 134---ἰ40. 148 -- 154. 
] δωω-π-πωυω-Ψωυ-ςω -- 

ἐΡ πντ ἐκ κος ἰὐμεν» ΞΚ ἘΎΡΞΕ 

Ε ες ον ες 

| ἘΠΕ ἐν σς τς 

Ξε. ἘΠ Ὁ) ΤῊΣ ῇ 

Υ τ εξ σιν ἕν ψλυρονο δ τ φλνεε σα 

| τ ς ὡλοδ Ἐ ς 

πο -“πχχπιτω, -,: , ὦν - 

' τὰ τ ΝΞ 

ΞΡ ἈΚ Ὲ ἘΣΕΙ͂Σ Σ 

- ὐξῳ ἈΓῚ... 

| ΠΡ το τυ ἐπ 5 

πν τπὶ Θ Ξ τ πῶ τὰ ὦ 

πο τ π τε ὦ τ ὩΣ 

Στροφὴ β' 354--801. 36θ.-- 815. 
απ πε, ΟΞ ττς-. 

᾿Ί ᾿ τ πὰ ἂρ κν.,.. 5}. 



10} ΜΕΤΆΑ. 

Ἐς 4 ον τ γζΣε ως 

τ τ Ἐοξοοςς 

ΡΟ ΨΟΡΙΝ ΣΤ μι 

ὙΓΆΡ ΨΊΝ δὰ ἘΦ Δ χλον 

Ἀπ νον ΞΟ πο) πὶ 

Δ ον χν τὸ ΟΣ τ ξὸς 

Ζννοῖῖος δ [ἃ 5110}. 

Στιροφὴ ἀ 582--ὅ92. 593 --θ08. 

ἜΣ κα δε πε κα γε. οὰ 

ξω-«Ξ’νυ - ὖυ ---- 

ΡΟ Το ΣΝ ἡ παν ϑμλέν ον δ λυ εν ψ0 

πτδ, ἀξέξ τ ΤΥ ΟΣ 

ἘΠ Ὁ. 
͵ 

δον τ τος τ ὐβρνόεάσνοΣ ὦ θεῖς 

τ αὐ ΕΚ ΟΣ τα 5 ἐγ ξ 

τῆς ΑΕ ες πε Οὐ ΞΞ .- 

Στροφὴ β΄ 004--014. 618---628. 

υ, -- 9 ᾿ .  υ π τ λα ξΞὺ --ἰπςῷ 

εν 8. - 

το ΓΞ τς ἩΣΒε δῖσος 

τ τ Σ ἀρ λυ ρσδιολ, τ. ἘΞ 

ἀπ ΞΕ ριον 

όηαχοΣ ἘΞ Ἐπ τ αι 

ὠὐλλτ Ἐπ ᾿Ξ 5.55 Ἐ2 

εὐτρ, ΠΕ ΕΟ ΛΊ ν τ 

τ, 

δὰ γῆμο ἀ ἀΛΆμΝ τω 

ἐσ ξεε νυν ΕἸ ΣΕ ΕἸΣ τ ἘᾺ 

Ὀυλιιο5 ϑ:18 511 0η. 

Στροφή 181---Ἰ90. 791 --- 800. 

τ ἘΞ ἘΞ κλολολ Ἐ-: 

ἐπ τὰ τε 5. 

ει χα ΟΣ ΟΣ Ἐπ ὰ 

ον, τ ΟΣ το. εν τος 

σε ν ὐὐσξῷὸ ὧὐ ξὸ πὸ 

στ - ΟΠ Ὁ ἢἪὉ 



Ἂ : ΜΕΤΑ. 153 

γιονίο5 Εροίϑβοάϊοη. 

' Στροφὴ ἃ 800 --810. 829 -- 889. 
ΓΝ 

σ'ιυέοω- ὧς πεῖς 

: Ἐς Δ  ΑΝΝ ἘΞ 

" Χ ΞΞδι εὐ. ον χε μι ας δ πὰ λις: 
Ν Ἁ 

Ρ ΞΕ ἰ σὸς ΠΕΣ ΑΘ ΕΞ οχο κ55 Ἐν τῶν .-ἃ 

Ἂ το Ἐπ τ 
᾿ 

ἤν .-Χ 

Ὦ , ““πΞ - 
" Σ ; ἧ τ 
ἐ 

Υ ἘΞ ἀπο δ᾽ τευ το χν ορηθι ἐξως ϑλὰ α τ δ ἐπε θὶ 

[" ἘΣ ΟΣ λύε, ΛΟ) - ΚΣ ΞΕ ΞΟ ΞΞ 

Ε Στροφὴ β΄ 838--852. 851 -- 87|. 
ἘΠῚ Λε γ  τυσλυις ,ενέὺς ἘΠῚ τ ντδ ΟΞ ΛῈΣ 

πο τ Ἐϑὸ- 

ωω -οῷ 

δ 

ὰς Ι ἴ | Ι 

᾿ ς Ι ἐξ Ι Ι ς | 

Ι 

ἸΞτ ς 

] ς ζς ( ἰξ [ ζ 

[- νὰ ] 1- ς ] (ὃ ' 6 

Χορός 888 - 8ῦ0. 812 -- 815. 

Ι"- --Ἂῳ 

Ἠπῳδός 810--881. 

΄σ᾽--. ΄--- 

᾿ 

| 

δε ες καρ... 5 

δ . Στ ωυΞ 
,’ 

ῳ» 

| ΑΙ οὐ πτρἐρς- οκχ  ξει εν νυ ἐς 

᾽-:- 



154 ΜΕΤΆΉΔΛΔ. χ, 
ᾧ 

᾿ ΝΥ ΘΒ ΘΙ ΒΎΠΙ Ὁ ὴ] 
Στροφὴ ἃ 944-- 954. 95 ---θθ0. 

ας τι κιζλίί συν Ὁ ΟΞΞΕΣΞ 

ριξε, ἀντ τον τ τος πὶ νΨν Ἐν Ἐπ᾿ 5 

ΟΞ Ξ χ ξο δὶ χουν ύ ευ δ ᾿ 

Ὁ: εξ κα, φτὴΚ ἐν ουοδς 

πο σνςπνες τ υ ἘΞΡΈ τ λύν ἡ πΞ τ ΓΞ ὃ 

Χ ἘΞΑ αιε εν ν- - 

ἘΞΟΙ ἀραεσ ΛΕ παν ΣΟ ΚΞΉΜΟΙ. τυλε Ἡν ) το: ἶ 

Ὁ. ΧΕ τ ον ἘΠῚ Υἵξ0 

Στροφὴ β' 900 - 9710. 971-981. 

δ τ ἐ  τὐτευξολλον, ἐὐννον, οὐξτν 

ὈΡΉΣΞ τ τὸ τ τ Ξ τσ νος: 

ἐλδύςς ἐρεευ το ον ἐδ πτολ δα ΘΕ. κε τσ 

ἐξ στ ᾿ 

ρει τ λων ἀηὴῈ ἐν ΦΕ τος - 

ὌΡΕΙ τ  Ἐ ΤῊΝ ἘΣ δὴ νου ἸΒΣ 

δ δι νος γϑοεάνο δ τα 

ΡΣ ἈΠΟ ΧΕ ΜΕΝ 

Βα [15 (5 θα ἀο-) δ 511}}0}, ᾿ 

Σιροφὴ ἃ 11150--1125..:1126-:|136: 

χος τ τ πος ας ἂν 

χὰ Ἐπ Ὁ κΞ προ ΝΡ πων »Ξ 

Στ τ ὦ 955. “ἘΞ 

χΧχΞχστυυ - 

Το ἀρ τοῦς των 

ΡΥ εξ, ΟΣ ἀπ νον ο ἈΩΣ ἈΝΞᾺ 

ἘΣΎ ΟΝ π . ΡΤΝ θύματα 

ὡς πε τ Αὐκτ Τὴν τς ' 

Στροφὴ β΄ 1151--1145.. 1146--1168.. 
ὩΣ τ ἐπ ἡ ἢ 9 

ἜΑ Ὁ ΡΘΑ Κ᾽ ες ὁ »- 

ἘΣ ΕΣ 4 

᾿ . 

δ. , - - Ξ - ὦ, ««.Ξων -- 

,ὔ ,ὔ 
ἜΑ) «-͵-,΄5᾿;,χμικζζω -- Ξ ὧὦ- 

““ Ξ Υ̓ΞΚΣ Ρ β 



, ΕΣ Υ Υ τ 08 

Ξ : ἜΞΩ δὺς: 

᾿Στροφὴ ἀ 1201--[2609. 1284--1292. ᾿ 

ἘΠ ΗΘ χῸ πὰ Χο, φέν τυ τπα ᾿ 

««Μτ- εἰ- 
λων  κ .33: 2 

πο ΟΝ Ἀδιν, τς 

ΛΟ ὦ Ξε ἐλ σε το τς ᾽ 

--ὲ 
ἜΠΟΤΦ ΡΝ ΨΥ 5 τ τοῖς -Ξ ᾽ 

ξυσετο ο Ν 

Στροφὴ β΄ 1211.-- 1210. 1294-- 00. 

τ ΡΣ τον πϑε τς τον 

͵ 

, , ἤπα:. ᾿ 
( 

ΞΞ ΞΕ κα λῶ ζο -Ξ Σ 

Ἧ ἐδ ρυντα ἫΝ ὑγὶ ΦΗ Ὁ μΑ ον 

ἜΑ τ ἃ 

δ Α ΝΣ. ἐτ ροι, τσὴ, το ΤΡ ΟΣ, τάττλ, τς 

Ὁ} Ὁ) Ἐλπ  Ξ Ἶ 

Ἐκ 

- ΣΡ Ὥινυωπδο-“"Ξ Ἷ 

ἐξὸν τ ευδν ιν τὰ τ ΑΣΑ Δ ΛΝ ΩΣ: 

ΣρόνΣ ΦῚ 1511: 198.1589. ΞΕΜμ46. 
Τ᾿ δ ΝΡ Θ᾿ ἀν ἃ ω..- 

τ ΎΝ τοῖον «γεν ἐμδοθν τι 
᾿ ἽἜ 

, 

Κα τδΣ τὰ δ, Ἢ, ω7 τ τ, δ ὦ - νου ςΞ Ὁ .-Ξ 

ἘΣ ἃ πο οξα ᾿εσως ὩἘὸλσ ὃς 

4 Ἕ , 

---- “-“-ς ΄-.-- 

ες 

ἰέ (4 ᾿ | ς Φ ς 



Σ τὔνς ᾿ τ 
, ὁ σον “ὙὙ μιν" - Ν ἐ δὲ 

ἢ ΕἾ ΑΡΥ ᾿ ΩΣ ᾿ ἘΣ ΡΟΝ} Υ̓ Εν ἐγή ἀν ΔΑ Ὴν: 
αν, ἐμ δ τυ ΛΕ ον ἾΝ ςς ᾿ 

᾿ ἫΝ 26." μ ᾿ τ ΔΊΑ 

Ἐν τῶ Κα’ Ἂς τῶν “ 

. ᾧ ψ᾿ 

ἜΥΉΤΣ ΝΥΝ γἢ δὰ πὺξ ν δα ἐδ 
δ} τὴν ᾿ ἣν - ἢ ἢ σε ς » τ τῶν κα ἐλ. τ ϊ πῶ ἢ “ζα Ἐ. ᾿ Ψ ἣ . 

: παρ ων ϑοη δ. Β. ΗΤΡΒ ΒΕ614 ἴῃ Ιεϊρχὶρ.. ΤΑ Ἧκ 

ὲ ἀρὰν ΑΝ ᾿ Δ χρο ἀντὶ στα ΡΤΡΥ ; .ἦ ἐξ τ ονύο λα 



| 
᾿ 

.» 

Ι,.. 
“ 

ΦΟΡΗΘΚΙΡ 

ΕΒΚΙΆΤ 

ΥΟΝ 

ΠΝ Τὴ ἢ 

ΕΥΒΝΕΤΕ5 ΡῬΛΔΕΝΏΟΠΕΝ: 

ἘΕΕΚΥΤΕΑ 

ΧΕΙΡΖΙ(, 

ΨΕΙΌΜΑΝΝΒΟΗΕ ΘΗΛ ΚΌΠΟΝαΕ. 

188 3. 



Ἡ ἣν ἤν το] 

Π ἐδηριεκτον Ἢ Ἵν 
αϑεῆι ΤΩ 

ἣ Ἔα ΝΕ ᾿ 
(εν ρρηϑνα ὃῇ ᾿ 

ν ὅν τὰ δ 
ΓΟ κ( εὖ 

: “ἷὐγὺν 
ΑΝ ΟΣ 



ΕΙΝΙΕΊΙΤΟΝΟ ΖΦΌΒ ΕΠΕΚΤΆΗΛ. 

611 46 γομὶ Ῥ6Ι005 δη} βθῖποι Βυγδιιδηγί τη Νγε- 
11105 νου θίθη ΜΙββοιπὰΐ (χὰ 504) τὰμίθ οἷη ΕἸ. δι! ἀθη] 
γοη 16η6ΠῚ τη6 ΠΙρΡΡοΔαμηοΪ8 βἰδηλ θη ἤθη (οβο ἢ] ο ί6, μν6]- 
ΟἸἸο. ἱπποῦθ}} 4685 πολύφϑορον δῶμα Πελοπιδῶν (10) 
Του πο θυ ἃ ᾿ΠΠΠΠ6Ρ Πθιι65 Β]πἰνοΓρΊ 556 η. οὐζοισία. Ὠΐ6 θη 
δίαπηπη ἀ65 Δίγοιι. δηά! 10} δυο απο, ΠΣ Οτοϑίθς δῇ 
ἄδθῃ [ρον θη Μόλου 861 η65 γαίθυβ ΡΠΙΟ θη ἃ55 γ0}}- 
βίγθοκί ΒΙεἰγο!θ νϑγὰ ἴῃ πηϑθὴ ἢ ΓΔ 8 ἀλγβ 65.611. 50- 
ῬΠΟΚΙοΒ Βοὐρ!16. 80} ἤθη ϑαρθηβίοι βοῖπὸθ Οἰνόμαος 
(Ιπποδάμεια) υπὰ ᾿φτρεύς (Φυχηναῖαι) 115 ἄθη Μγι θη- 
ΚΡΘΙθ6. ἐγ πιγκοηξίβϑοηθη Ροορ ἄθη, ὑν 6] 06. νον ἃ 10} ἀπ ΓῸ ἢ 

416. διί(βο θη Βα πη θη! ΟΠ 6 Ζὶι δἰπθπ ΠΟ οἰαδίθίθη 66- 
50] ο 6, δἰἴπθπὶ δοιίθηβίοκ ἀ6Γ {Προ η]βο θη [0 Δ] 46, 
σονονάθῃ ϑἰηα. 

ἴῃ ἀδθὺ 1{Π185. 2, 101 ἱγτᾶσί Ασδιηθιηηοη (ἃ858 γοπ] Ζθι5 
ἄσπρο ΠΡ πλθ5. ἀθπὶ ϑίδηιπηγαίοι θ6]0ρ05 ὕβρουθγδοῃίθ ϑοθρίογ, 
Ἄγ 6] ΟΠΠ65. ΡοΙορ5. ἄθπηὶ Αἰγθαβ, Αἰγθαβ. θ6ῖπ ΤοάΘ βοίηθιη Βγιι- 
ἀον Τηγοϑίοβ οἰ πᾶπαάϊρί, ἢ 685. ἀ6πὶ τηϊη 6] ἢ σθη ἀρὰ- 
ΠΠΘΙΠΟΠ ἀοΓοιδί χὰ ἄθρογσορθοη. ἴ{π4 850 Πιαίίε Τηγοβίοβ 
σοί δη. ΠΙογηδο πάρη θη) ΠΙΟ ΟΡ. αἰ ΕΔΗ] θη οΓΘιι 6] 
Θηἰνν ον πηροκαηηΐ ΟὐδΓ, πη 50 50] 6] ηΐ 65 ἴαϑί, δι Παίίᾳ 
ατγιηά, ἀδθν το Ὁ σουνογάθηθη ὅδσο ΠΟΙ Ζι [Ο]σθη. 

Ποῖθ ΠΙΟΝΙΡ ἀογ Θάγϑδϑοθ ππροροη νογἀδηκθη ΜΠ 
ἄρῃ ἄγῃ οἴπθῦ ορίβοιθη Ὀρέστεια, διι ψν6] 01} 16. δ΄ ἄθϑϑυνο- 
56 η οἰίμηα]5 Βοζιισ Πἰμητηΐ, ψν6 1} οἰῆμηαὶ ΤοΙο Δ ο 05. ἤθη 
ἘγοΙθΡη σοροηῦθον ἂμ ΟΓρθβίθϑ᾽ θη(βο 556 ΤΠδᾶΐ οἷη Βοὶ- 

ΒΟΡΠΟΚΙ68 Υ, 1 



.ῷ ΕΙΝΙΕΙΤΟΌΝΕ 

ΘΡ16Ὶ πο ΠΊθη 5011}, δηδγουβο 5. ΑΔ ΠΟ η5 ΕΠηρίδηρ γοη 

Φοίίοη βϑῖποῦ Οοιηδῃ!ηη ὑπ ἄθροη Βα] 6 ἴῃ δἰπθῃ [ι6- 

μομάθη (οηιγαβὲ σὰ ἀον ΝΥ ΙΘἀογνογοϊηϊσαησ ἀθὺ νἱ δ νθυβιιοἢ- 

ἴθ. ἰτθαθ ῬΘηΘΙΟρΡο τἢἱΐ ἀθηὴ ΘΓ βθῃηίθη (ἀαίί6η {γ1{1, ([πὰ- 

Θοκοηνί ΡΖ 6 ἢ 5100} Ογοϑίοθβ. Ρδὶ ϑΒορἝιοῖ!ος 62 ΠῚ δὰ} ἀἷ6 

Καϊίαβίγορθ ἀν Οάγ5566.) ΑἸθῖοθ πὶ αδιΐογγαιῃ 1, ϑῦ βδρὶ 

ζοιβ, Αθρίβίμοβ Πᾶρ 6. ὑστὲρ μόρον ΑφδΙΠΘΙΠΠΟΉ8 ΝῊ εἰ Θοῖνε!! 
πη 76 η6ὴ ΘΥΒΟΠΙ ΡΘΗ, ΟΌΥΟἢ] 6 ΜῸΠ] δονιθϑι, σοὶ θη 

Εγονοὶ ον Βορίηρ. Πθηη ἀἴ6 αδιίοι Παϊίθη 1] συ θ᾽ θη ά 

ἄἀσγοῖ δυο δυϑα γι Κ! 10} νου να Ρηΐ, 

μήτ᾽ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασϑαι ἄχοιτιν" 
ἐκ γὰρ Ορέσταο τίσις ἔσσεται ᾿Ατρείϑδαο, 

ὅππότ ἂν ἡβήσῃ τε χαὶ ἧς ἱμείρεται αἴης. 

ΠΟΘ ον μῦτία πἰομί, νῦν δ᾽ ἁϑρόα στἀντ᾽ ἀπέτισεν. Ὠᾶπῃ 
γδῃηΐ 1, 298 Αἰμθηθ ἄθι Τ᾽ ]οιηδοΠ05, ΜῸΠ χὰ ἴάββθῃ: 

ἦ οὐχ ἀΐεις, οἷον 'χλέος ἔλλαβε δῖος ᾿Ορέστης 

πάντας ἐπὶ ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆα; 

Εἴη ΟἸοΙ 6} 65 μα Νοϑίου 8, 194: 

Αἴγισϑος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεϑρον" 

ἀλλ ἤτοι κεῖνος μὲν ἐπισμυγερῶς ἀπέτισεν " 

ὡς ἀγαϑὸν χαὶ παῖδα ἀποφϑιμένοιο λιπέσϑαι 

ἀνδρός, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐτίσατο πατροφονῆα, 

Αἴγισϑον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔχτα. 

ΝΘΒΠΟΥ ογζᾷμ!ς ἄθι ΔΙ πἀπηϑίᾷη] 10}, ννῖθ ΑΘρΙϑί 05. 6 

Κιγι. σὰ γορ μγθη βοϑιοθ!: Ιδη56. ΜΙ ΔοΡϑίδηἀ 816, 018. 5810 

5100}. ὁπ] ορσα!ν, ἡδομάθιη. ΑδρΊβίῃΠ05. ἀθη γῸΠ ΑϑΔΙΠΘΠΊΠΟΗ 
. -: 2 ι ) ; ἣν ' 

χὰ ἴἤγτοαι Πάϊον. Βδϑίθ! οι ἀοιδὸς ἀνήρ δαΐ οἴη ὅάθ [88] 

δ [ἀν : 

τὴν δ᾽ ἐϑέλων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν ὅν δὲ δόμον δε, 

ψοροσοη ἴῃ (ον ἴθ ΚΙγί. τη] 50 ΠΥ ΘΙ ΘΓΙ ΘΟΠ]4 Βο]αβίοηθη 

Ττιασύάϊο ἀονΡ ΒΌΠ]6 ἄθη Ῥὰ]] δὶ ἀογ Αἰγ! άθη μοί θ ἢ! τη νοη 

ἄονι αι85 ἀδ5 Πιἀηα ΟΠ οΡ βο (. Νοβίον βαρ 8, 909, ΑΘΡΊ511Π|05 

ΒΔΡ6. 5ἰθθϑη αν ρον ἀϊ6 φρο! άγοίοιθ Μγίκθηθ βϑθοίθη ; Ἰηὶ 

ΔΟίοη. ἅρὸῦ Κοιρία Ογοϑίοβ χαροκ νοὰ Αἰμθπ τη αβίρ 

Ἀδοθο: 

ἤτοι ὃ τὸν κτείνας δαίνυ τάφον ᾿Αργείοισιν 

μητρός τε στυγερῆς καὶ ἀνάλκιϑδος Αἰγίσϑοιο, 

Ροὶ σϑιομοπὶ 1 οἰ ομΘημη 8} } 6 σογαάο Μθηοἶδ05. Π80}} ἰδῆρθη Π- 

(Δῃγίοη μοι μῃκοινίο. μη Νοβίου. ἀθιῃ 1 ηρ] 1 ηρ Θοροηὔθ6Γ 

μϑστὰνν- υὐὐὐν νννν.-.... 9 Ὡς 



Ζ0Β ΕΠΕΚΤΒΆ. 5 

τηἱΐ ΖΔ Π61 1 δι 416 ΒΡμηογάπησ (6 οἴσηθη ΜΠ ἄριεί, 
580 [οἰἰδὺ 1ῃπ ΘΙ ητηλ} ηδι] 106. ϑοπθα γον ἄδιη Εη(βο 2] 0 Π6η, 
βούδηηῃ 406 δῖ) ἈΠ ΟΚΒΙ Οἢ δα ἀϊθ ΑΘΠΠΠ ΟΠ ΚΟΙ, ἀ65. Ὑογ- 
᾿ιᾶΠΠ15565. ΖΡ ΒΟ 6 η Θιδϑίθϑ απὰ Αθρ βίῃος, Τοϊθιηδοῃο5. πη 
ἄθη Εγοίθρη. ἴθ θεν ηδυρί (τὺ τ ροβ. ΑΘΟΊΒ.Π05. Θθ θη 50 
ἴῃ θη ογάογονιηδ, ψἱ6 616 Τνδοῦα!θ. 1ῃη 415 ΝΟ ΘηΒΔΟΠ 6 
Ζι ΒΘ δηάθ!η [ἰἰγβαὸἢ Ὠδίίο. 

δρᾶϊίοῦ. δυχᾷ!!! ΜίΘηθ6 1405 ἀθπὶ Τ᾽ ἰοιηδοΠο5 4, 14, νγ»ὰϑ 
ΘΓ ὙῸΠῚ Ργοίθιϑβ ΘΓ Πγθη. θ 6 ΒΙΌΓῚ. γϑγβοθ ας Ασᾶιη. ἀγροῦ 
ἐπ ἐσχατιήν, νΜο μον ΤΠγοβίθβ, ἀδΔη185 ὮΝ ΤΗγοϑιϊδάθ 
ΑΘοΊΒιΠ05. ψνοῃηΐθ. ΑἸ] οὔηβισον πα [πνὲ ἢ Ὠϊηννορ 
υπὰ 61" θοίρ τἱΐ ΕΡοαἀοη λάμπῃ ἄθη Ποιμηδ ἢ] θη Βοάθη. 
ΑΡδΡ ἀν νὸπὶ ΑθοιβίΠο5. σράπησοπο ϑρᾶμον μῃηθ] οί, βοῖη ἢθν- 
ΔΏΠΔΠ6η, ΑΘΡΊ βίῃ 5 ἰδ οί βϑίηθ Ὑοίίο σι Θ΄ ηθ πη) Μδ}}16, ννο- 
θ6 1 δ᾽ ἴῃ οὐ βο ἰᾶσ!, ὥς τίς τὲ χατέχτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ. 
ΑΡΟΡ Βοοη ἀἷθ θάγββθθ τηοίνιγὶ. ἀ16 810} ΚΙγί. {ροθηα 6 
Ὦδοὶιθ πἰοῃΐ Ὀ]055 ἀπο 416 {]πίγθαθ σοσρῃ Αϑδη]., ΒΟΠά ΘΓ 
Δ 0} ἀαγο ἢ! ἀ16 γορ]οοκοηάρη Κὐαηϑίθ, νοι 516 ἄθη (ἀριηδ}} 
μοι μόνο, [ἢ ἀ16 ΕΆΠῸ δὰ σοῆρθη: 4, Θ1 9δοί Μϑηρίδοβ, ἴῃ 561- 
ΠΘΙ ΑΡΥνΘΒΘΉ 611 ἢΔ06 Οἷη ΑΠΟΓΟΙ 56] η6ηὴ ΒΙ ΘΙ ΘΥΒΟΠ] ρθη 

λάϑρῃ, ἀνωιστί, δόλῳ οὐλομένης ἀλόχοιο. 

ἘΠ] δ χᾷ!ν ΑσδηθΠΠ0η5 ΟΠ α θη 56] 08 ἄθπὶ Ογββθιιβ 
11, 409 βθῖπὸ πὰ 86 1Π6  Βορ]ο ον Ευηογάπησ ἀπγοὴ Αθο]- 
5. Πο8 πὰ ἀδβϑθη ΑΠΠδηβ, Μοὶ Θ᾽ Δ0ἢ ὧδ Ενπιογάμησ 
Καββδηάγα᾿ 8 ἀσγο βοῖμθ οὐλομένη ἄλοχος οὐ ἅΠηΐ, γϑῖ. 

. 24, 97. 
{{π|6ν ἄθη πδοῃποιη θυ βοῃθη ἘΡΘη 50 ΒΔ γίθη 46 Νόστοι 

465 Αριὰβϑ νοῇ Τυῦζοη ἢ Ζιβδηηθ ηἤδϑησο 416 ἈΠΟΚΚΘῊΓ 
ἀοΓ. νῸΠ] Ζο0η (6Γ Αἰΐθηθ νϑροἱσίθη Αἰ ἄάθη συοὴ ΤΙῸ]ἃ, 
ἈΑρδιηθηηοη8 γτηογάιησ ππὰ 416 ἀον θη] ἤθη ΠΘΙΠΚΘἢΓΡ 
ἀθ5 Νθπθδ058 ο] ΘΙ Ομ Ζο εἶσ ἤδο! θα. ἀσγο Ογοϑίθβ πηα Ὀγ]δ 468. 
Αἰ δἰπθιὶ ἀπάδγῃ δἰίθη Εροβ, ἀον ζλκμαιωνίς, βομῦρί- 
ἴ6η αἴθ αἰβοιθη ΤΥΔΟΙΚΟΡ ἀἴ6 δᾶσθ νοπὶ βφοϊάπθη [,ΔΠΏΠ), 
ΘΙ ΟΠ 65 νοπὶ ἤδθιπιθθ, ἄδθιη Ὑδίρι “68 ΜΙ ΡΠΠ]Ο5., 8115 Βδοιο 
ὈΠΙΟΡ ἀϊθ Ἠρογάθη σϑιη βοῦς ἀθη ὉΠ56]] θη ΒίΓ6 11 Ζ]ΒΟ θη 
Αἰγθιβ ὑπ Τηγοβίθβ θηἰχ ηδοίθ, ἀθ σὰ θ᾽ ΘΟΠΙδο ίαησ ἀ6Γ 
ΚΙπάΘΓ 465 ΤΙ γοβίθβ (ν9]. Αἱ. 1291 [Π.) [ὑμγίθ, υρὶ. 850}}0]. 
Εν. Οτοβί. 988. 

ΠΙΘΡ δα Β] Δ οί6 ἀϊδ ᾿γγίβοι Ῥοθβϑῖο ἄθη δίο ἀν Νόστοι 
ΠΔΟῊ ποιιθη, ἀν Τγασῦα!θ νογαγθο θη θη Μοίνοη τη. ΝΔΟἢ 
ἄθπι Ὑογρᾶησο δἷπθθ ἅ!οη, ΜΘ Βοκαπηίθη μδλοτοιός 

1Ὲ 



δ᾽ ; ΕἸΝΙΕΙΤΌΝΑα 

Χαηίῃο 5, ἄθπὶ αἴθ ϑράϊθγη η΄ ἀον Βοποηπιης ἀον Ἡλέχτρα 
σοίο! οἱ βἰηά, ἀἰομίοίθ ἀν ὙΘΡ[Άβ8 6 ἸγΡΊβοοΡ Νόστοι, δ8ι16- 
ΒΟ ΟΥ̓ Ο8 γοη ΠΙηθΡἃ, τπὶ Ὁ]. 40, οἷπθ ὑπ δησιοίοῃ δ 
᾿Ορέστεια. ἢ χ 61 ΑΒΡΙΠΘΙαπσθη 5061}6 γ᾽ ἤθη Μοιὰ ᾿Αρὰ- 
ΤΙ Π0η5 πη ἀΐ6 ἤδομο ἀστοὶ Ογθϑίθϑ ἄγ: θ61 1ῃπὶ βομοὶπὶ 
Β0οη ΚΙγιδιηποϑίνα ἴῃ ἄθη γογάθυσγιιπά σουοκί Ζι βθ]η. 
Τγοϊζάθπη 50} }} 058. 61 510}} (61 βο}] }οῃίθη, [ἄν ἀ16ὸ Ὑ γασῦαϊα 
ϑάη2} 10 ἢ} πησοοϊσηθίθη δ οῖβ δη, ψ|6 αἰ Παοβιοάϊβομο Ροθβὶα 
(56 }}0}}. Μανο. Επι, Οὐ. 239) ΚΙιγίάπηη θβίγλβ ΕΠ ΡσιΟἢ}. τηοί]- 
γἱρίθ, ΠΊθΘβον χυίοϊσα Παιί6 Τγηάαλθοβ αι Ὸἢ}. Ὑοι]οίζιιη ας 6 Ὁ 
ΔρΠΡοά 6 ἀθη Ζοῦη ἀν Οδιπη διυΐ δεῖπθ βοῃῦπηθη Τδομίοι: 
σε] θη κί, 4858 516 δίγαμοι τπὰ τρίγαμοι πνναγάθη τιπα λιεπεσᾶ-- 
γορδς: Τιπηληάγα νυ] 055. ἀ6η ΠΟΙ ΘΠ05. τπ4 [Ὁ]σ 6. ἸΠ ΓΘ τὶ 
Βυθ]οη. ΡΠγΠοῖι5, ΠοΙθηθ ννὰγὰ ἄθηι Νίοποίαοβ. πηίνοι, ΚΙγ- 
ἰδηιηοβίγα 06} ν 

Αἰγίσϑῳ παρέλεκτο καὶ εἵλετο χείρονα κοίτην. 

Ρῦγ ἀϊθ Ἠοί(ιιησ ἀ65. Ἰπησοη Ογθϑίθβ. βου ρίθ 6] ΘιΘϑΙ ΠΟΙ ΌΒ 
αἴθ ἰγοιιθ ἀιηπι “Ζαοδάμεια: Κι γον δι Ἠδίμηκοην ἀ65 
ΕΥ̓ ΔΟΠΒηΘη ΟΠ οκὶ οἷ ἀποβιϊσοη 65 ΤΡ ΔΙΠ 1} ἀἴ6. βομι4- 
θονιιβδι6 ΚΙγίᾷ πη 5 γα, ὑν 0} 65. ΑΘΒΟΉΎ])05. θ 66 }}16}1, ΒοΡΠο- 
Κ|05 δηάογβ ροϑία! οί, νρ]. πηίθη 2. Πα Παιρίηοιθνιησ (6. 
ΠΥΡΙΚ ἀΡ 6} Βοβίρῃ ἀδγη, 4855 ΟΡ 65 ἤπδὸὺἢ} γνο θΥδ0ἢ- 
ἴοιη Μυιογηολ ἄθ γοὴ Ἃ46ὴ ΠΥ ηγ 6 γοΥς! ΓΟ] σὲ ψιΙΓά. 
ΝΔ0]} ΒΘ θβ ογῸ5,., νϑΠοη ΕΠ ρΡΙ 4685. νι. 2608 (οἷοι, Παίίο 
ἢ τη . 56 η δομαίζαοί, ΑΡΟ]}.Οη 415 δήθ σθσθὴ ἀϊθ ἀϊρίθγη' 
αὐιπηθη Βοσοη πἀπα Ρίθη]6. νϑ! θη. 1656. ϑᾶρθ νοι 11-ὶ 
τοπάοη Ογοβίθϑ θοΖοιοπμποί οη6. ν ϑθη  Πἢ νογβϑομπιοάπα Αἰπ[-᾿ 
[Ἄβϑιησ 66Γ πὶ ἔροβ, ψῸ αἴθ ΡῇΠΟΠΙ σρόθη ἄθη γαίον ἀθθν- 
ΑἸ165 514, νοὴ Οδιίογη υηἃ ΜοηβοΠθη. 415. τα πην ἀν. 66- 
ΡῬΓΙΘβηθὴ ΤΊ|ιαῖ. 46 τη 0} ἀον Μιιθιηονὰ μοίοηί ψγθ, απ 
50 ὈΘάΘη ΚΙ ΟΠ ογβ θη ἄθιη [οἰ η6 } [ἀ Π] οη θη 5 {{ΠΠῸἢ οη ὅπη 
ἀϊο ΤΙαὶ ἀθββθη, 46 ν ἀθη γαίονῦ πὰρ ἀπο [ΘΙ ἀἰσ65 Παπάδη- 
ἰθσθῆ ἃη 416 οἰθηθ Μυίον βόγθοι σὑνογάθη Κοηηΐθ. ΠΙον 
Β0πίθη ἄδγ. ΕἸ οΙ πΙ ΟΠ σορθᾶηηΐί, 616 ομα] ἃ πιο σοβάϊιηϊ, 
ῬθνΟΡ πἰοί ἀϊα Βαγ ο 2 ΚΟ ἀθν Οδιίίον. νου 6] ηἢ οἰη- 
δ! ΠΙό5 6. ἄθιη ροβ ἀαγρομδιι5. [Γοπμἀ6. ΘΠ || 6}}6 πιδα πη πηρ,. 
γ ΘΙ ΟΠ16 τηϊΐ ΑΡΟΠ ΠΠΊΒΟΠ ον ΠΟΙ σΊΟη Ζιιβ ΘΠ} 1, οἰσηθίθη δἰ οἢ 
Δί 556. ἁπάύθγη Ομ] δϑιδι6η 465 δ ηρσοίίο5. πη γόνα ΡἢδηΖ-, 
βίδἀι6 τῇ {{π|6 0} 4 }|16η τη 510] 16. 8η, ἀἄθγθη ϑᾶσθη ψῸ}} θη 
5105 0 Π θη Πγ κογη. α16. Αηνοσιηρ δι {Ππιάἀϊο!ησ 4685 ΟΓθ- 
5ἰθβη)γίμιι5 σάθ θη. --Ὁ ᾿ 



ΖΌΒ ΕΠΕΚΊΒΑ. ἰπ 

ω οἰ 6 η Ῥγ 5 θη ἀοα! Πα δυΐ Τα δθοὸ5. νοη ΤΠ6- 
θὍοη Κηθριι ΡῚ ἢ ἀ ΔΓ 08 ἃη ἀ16 ΒΘΖΘΙ ΟΠ μη 468 ΟΥίο5, ΨῸ 
66. ΒΙο ΘΟ ΟΠΠΘΏ, ἐν ἀρούραισι Πυλάδα, ξένου ““άκω-. 
ψος Ὀρέστα, η΄ δἰηΐσθη Παιρίζασοη ἄθη Μγι!ῖθ. ΕΡ οἵ- 
χᾷῃ], 16 ἄθη ΝΥ Οτθϑίθϑ ἀϊ6 Αιηηθ Αγβίποα ἔθη ἢᾶδη- 
46η Ἃἀ6ἦ Μαυίίον ἀδιμο δ αἰ5 ἀ16586. ἀθη ΠΘΙ Κη ἄθη (δί- 
(θη πορϑί Καββδηθια δγβοῃ]ισ, 561] 68, (885 ᾿ρΠΠ]Ρ 6 η6 8᾽ 5 
Ορίονιοά ἃπὶ ΚΕ Ρ]}08 ἀ85. ΜΙ ΘΡΘΡΣ {16} νορνναη ει Πδίί6, 
Ὁἀον ἀϊ6 ΒΕ ΘΓ τω} Αδριβϑίῃοϑ 516. ζὶ (6 Τηδι Ρονορ. 
θὸν Κπᾶρα ἅθ8ὲῦ σᾶγὰ νορ ΑἸηγ ἃ Ζιπὶ Δ] [6 ῃ: ΘἈβ [ποθι 8 
ΑΡΔΙΠΘΠΠΠΟη8, Βίγο 1058, ΘΘΌΓΔΟΙ, 66 πη Ετι586. 4ὃ5 Ῥὰγ- 
Πᾶ5505 ΜΟΠΒΗηΐία. Υϑη ἀονὶ Κοηγίθ οἱ" τηἱΐ 46" ζει Πεῖπὶ υπά 
ἀδάϊοία. ἀϊ6 Μυίίοι ππὰ ἄθη ΑορΊ βίῃ 05. 

50. νεῖ Ριηάδνοῦ. Βεὶ ἼΝ νι ΚΙγιᾷιηη 5.18 ἫΝ ΑΝ μὰν 
Πθυνοῦ, ΑθϑίβιΠο5. ψΙρά, νὶθ 'ἴῃ ἀδν Τγασόαϊθ, ζιν 56 116. σ6- 
ΘΟΒΟΒΡΟΗ. Ἴ: Π5. ᾿Ιοσὲ 1ηὴ ἀἸ656} ὝΡΟ ΠΣ ΘΙη8 ΝΕ - 
Το]σαησ 4685 Μυιιδμπῦγα το ἄρογσοῃί, ἀδ5 ἄϊιοϑίθ Ζθιιση]55 
ΨΟΡ σὑοὴ Ονθβίοϑθ᾽ Δα! θη} 8} 1η γρῖθϑα: ἀο00}) πἸῦσρθι! ΒΟΠΟη 
416 ἄϊΓογη ΠΥΡΙΪΚΘΥ 1Πἢ ἴῃ 445 ἀοθ]οί 468 ῬδΙρ ΠΝ βο θη Οοί(65 
γουβοίζί, ΠΔθ6η., 14 ὙἹ ] 610} Κᾶηηΐθ ΟΠ η ἀδΡ ὨΙΟΠ ον’ ὁ. 
Νόστοι, ἀὰ Βεὶ ἵμπὶ Ργ!αῦθβ γορκϑπη), ἀ8556}0 6 [064]. Καθ γί 
ΘΓ ἴῃ ἀοΥ Οάγββθθ γῇ Αἰ] 6 ΠοΙη, 80 Κᾶηη ἀΪ686 5858 
ὩΙΟδ. [γ᾽ 4] σοὶ ρη, ἐἀὰ ἀὰ8 Εμοβ5. οἷηθ δὅ!ιηθ 468 Ονδβίεβ, 
ὑνΟΠΓῸ}} ΘΓ. γ0ὴ (6 Τιασόσ!]6. τη ΑΙΠΘη νουκηῦρ να, 
ΦΙΟ: Κοηηί. θδἤθι ἢδί γνῸ}} δυδί θηθ ἄθῃ βρᾶϊίθογη ΜγΠ15 
Ζὰ {2160} 6 σοιηδοΠθ [ηἰ6 00] αι οη 685 ἃσῃία 1,008] γογάνδησί, 
ΟΡ [γι ] 1ο1. Ζοποάοίοϑβ μἱ ἂν ἀπὸ Φωκχκή ων ἀδ5 ὑτϑργᾶηδ- 
το ο {Π{4, ᾶδϑι. 510}. πιο  διβιηδοηθη. 16 ΕΡχίθμιησ [ἢ 
416 ὉΠ (ΘΙ ΔΓ Θ Νά]ιθ ἀ65 Ργυβοηθη Ὁορίίο5, ἄθη) ἀἱΪθ 
Μογάβϑάθπθ οΡὰσ απἰ ἀθν ᾿ἢη Ἰὼ ἀ6Γ Αὐβίγιησ ἀον ΤΠ δαί 
πη Αρννοηάπηρ ἀθν ΕΟ] σθη ΖῈ} 56 116. 5.6 }}}, 151 νοη (ἰο[ἐν Β6- 
αἰδαίιης, Πυλάδης γοη Κυιίϑβᾶ οάδν ΠΙρ}, 46 γ. ἄθιη Ογ. ἔγϑιι 
ΖΓ Ηδηὰ σ6ῃ{, ἀθβ56η ΝΒ. 850 Π0η δη ἐΪ6 Πυλαία οΥΙΠηοεί, 
ἰδί σ᾽ θ᾽ βαη ἀ61 ΤΠ ΘΠηΒ0Π]10Π 16. ὙοΡ οί. ἀ65. Οοίίθ5. Βγδὶ 
ΒΡᾶΓΟΓ ΟΥ̓Δ ΠΊΔη Ζι1 Ὠδηςσγο! ΠΟ οΡοῦ Εν ἰᾶγαησ ἀ65. Αὐ- 
ΘΙ. Π81}165 θ6ὶ ΒΙΓΟΡΉΪΟ8, ΑΠδχ δ, οἰηθ. ΒΟ! ννοβίο νι Ασδιηθη- 
ὨΟΘΉ8, 561 δὴ ϑίγορ 05. Ὑϑ] δ Ρίῃοἱ σούθϑθη, Επρ. Πρἢ. Τδαι. 
Θ18.: Βαῖβι. 2.,..29. 4. 

6 ν ἅϊίορη ϑᾶσο 465. δίθϑ ΓΟ πἀπὰ ΡΙηΘΆΓΟ5. Ζιίο 6 
Γοίοί 416 Αμηπηθ, συγ ] ἢ }6. ΑΘΒΟΠΎ})05. 21 ἀηάθυη ζινοοκο ΒΡ εῖ-- 
6 ΠΏ ]6 11, ΠΠ ρθη Ζδριϊησ θεῖπι Μονδ ἀθ8 γαίουβ : ΠΡΟ Κγ 468 
50Π0}}, Ριμα. Ργιμ. 11, 20 ογζᾶ!ιθ, Αδρίβιμοθ ὰθ6. ἀδη 



6 ΕἸΝΕΙΤΌΝα 

ΒΟΠΠ ἀθ᾽ ΑἸΔΘ. ἘΠΏΘΟΡΥΔΟΝΓ, ἤθη ο᾽ [ἃ Ογθϑίοθ δη88}}. 
ἩϊοΡ 10. ΑΘΒΘΟΠΎ]Ο5. ἃ0. ἰπάθηῃ οὐ ἄθῃ Οὐθβίθβ 50 0 ΥΟΝ 
Αβδιηηθηποη5 ΠοΙΉκ ἢν ἀιγο ΚΙγιὰτηποβίγα 56 108. ΤΟΥ Ἰρ βο δι 
561 ᾿ἰᾶβϑδι, δηθοῦ] ἢ. δ ἄθη δι 465 αἰΐθη Οδϑιγοιη 68, 
ὑπ ἰῃῃ ΥΟΓ (οί ΠΡΘη γοη δοίη. ἀδὺ πηχι[τθάπμθη ΑΥ̓ΘΙν ΟΣ 
5] ΟΠΘΡ 11 “516 }16η. Ι͂ῃὴ ἀογ ΤῊηδὶ Ἰιαΐ 56 1 θαβοιρί, απ 
πἀηροβϑίονυ! τ ΔΘΡΊΒΙΠ05. γϑυκοῆγοη. χὰ Κὔπηθη. ϑΌΡΠ ΠΟ] 65 
ἀδσοσθη, ὙΘΙΟΠΘΙ βοῖποῦ ΕἸοΚίνα (1849) ἀϊα Βεοιίαηρ ἀ65 
οἰ ηϑίϊσοη ἢδο!θν 5. 561 η05. γαίορβ θοῖπ Μοιάθ ἀβογιγᾶρι, Κϑηνίο 
ΖῸ} αἰΐθῃ ϑασθ ζινί οἷς, ᾿πἀθιὴ. ΟΡ ΔῈ Ὧῃ ἀἰ6 δίθ!]α ἀον ΝΥ ἂν- 
ἰθγῖηη ἄθη ἴἢ δίζοκ δι 5. γοΡ ΠΟ Πα! Γο86. γοῦνα μάίοη αἰίθη 
Ῥαδαρορθῃ βαίχί, ἀν ἄθῃ παθθη ἠδ) ΡΏΟΙΑΙ5. ΘΘβο Π Παί 
πὰ ἀἄθὴ ὑοὴ ἰππὶ ἀονῦὶ ουζοσηθη δἄπριηο ποι ἢνι. ἃ 
Ονθβϑίοβ ἃΡ6 61 ΘΟΡΠΟΚΙ65. ἄθη Πάπάθη ἐοι Μόνον τ] [181 
δπίζοσοη ΜΡ, 50. ἀπ {6 ΒΘ ΓΟρΡ 05. πο ποθ ἢν ἃ15 εὐμενὴς 
δορύξεγος ον ΚΙγίδιηποβίγα ΘυβοΠ Ι Π6 ἢ, 6 6 65 Ροὶ Α6- 
50Ώ 1085 Ζὶ [μΘΡΖοίίθη ΑρδπηθιηΠ0ηὴ5 σονέβθρη. ΟΠ ἀΔΠ6ὺ 
ΔΈΟΙ ἀ6Υ ΘΟΡΠΟΙΙΘΙβοΠ6. Ογοϑίθβ 6 Βίγορ 05, ἀθν νογκὶεὶ- 
ἀείς Ῥᾷάασος οἰθθί νον, οἷη δορύξενος ἀδ8 Αθϑίβϑίμος. υπὰ 
ἀν ΚΙγίδπηηθβίνα, Ρηδηοίθιβ, πὰ} 1ΠἸη θαι [ἰραρί, ἀθη Τοά 
ἀ65 ΟΠ Π65. χὰ πηθἰἄάθη. ἤθη [ἢ ΘΙ ΠΘ ἢ γ0ὴ ἀἰ θη ΘΘβο οἰκ- 
ἴθοη Βοίθρῃ Κοπηΐθ Κἰγι. Κοίη ΜΙ βϑίγαιιθη ϑοΐίζθη. Ὠ16 Αβόῖο 
56 ]|081 ὈυΙηροη ἀἄδηη ἀϊθ γοη Ράπασοσοη 709. δησοκιπαάϊοίθη 
ΔΘ ΘΌ] ΟΠ θη. Βοίθη νοὴ ΒίΡΟΡΠΪο5, το]. 45. 6000 {ἴ 1110. 
θαγο ἀἴθ56. 5] ΠΡΟ ΟΠ6 Νριιθῖησ τὶρὰ ἀἴ6 Τἀπβομαηρ [θη 
χηοίν γί. ΑΡΟΡ΄ δι οἢ ἴῃ ἀ6ι Δ] (65 Ρ]ιαοίθιιβ 415 σδβί- 
[γοιπὰ ἀον ΜόΡον ογίνλθας οἷηθ ϑἰπηῖρα Εγῇπάιηρ. ΡΠ δ ΠΟίθιΙβ 
ἰδ ἀὃγ ἥρως ἐπώνυμος ἀδῦ γῃοκίβοιρη δίααί Φανοτεύς 
οὔον Πανοπεύς, Μ6Ιο᾽ 6 την Κνῖθβα, 'ῃ Φθββοη Θοθοὶ ΠοΙρΠὶ 
Ιὰσ, ἴῃ Δἰίον ἔρια βίαπ, ὑν655}8}}0 ΚυιθθῸ5. πηὰ Ῥῃηδηοίθιιβ, 
δύπηθ ἀθ5. ῬΠΟΚΟΒ, 415. [οἰ πάβϑισο Βνάμον ροάδοιί πνογάθῃ. 
διηὰ ἀάΠον Κυϊβ508᾽ 50 ἢ η ϑίγορϊοβ ἀπ ΕἸ κ6Ι ΡΥ! 65. τη 
Αϑδιηθηηοη θαἰγοιηἋ οί, 850 σννοσάθη αἴθ Μόνον τ] ἀον ἀε- 
σοηραγίοι νοὴ ΡΠαποίθιιβ νου πάρι σοάδομί, 

ἘΘΡΠΘΙ ἰδὲ ῬΙΠάαγῸ5. [ἰὴ 8. (6 οὐβϑίθ ΠΙΟΠίοΡ, ἀθὺ. 688 
νγϑηϊσϑίθηβ ἴῃ Εγᾶσο 58(6}}{, ὁ0 ΚΙγί. ἀπγοῖ ἀϊθ Θρίογιπο 46. 
Τρ!Πἰσοηθῖα ἀθπὶ ἀθιη8}} Δρυνμἀἢσ σοννουάθη 56]. ἴῃ 46. αἰίθη 
Πιομίαησ ἀονῦ Οάγββθθο Καπη πὰ γ᾽ οΥἄμυιης ἀπ γ 0]. ΑΘρ βίῃ 05 
Μοίϊν ἀθν ΤΠαΐ σοννθβθη βοίηῃ, ἀὰ ἀἰθ Ορίουπηρ οὐδ ἴῃ ἄθῃ 
Κύπρια ἀδ5 ϑίαδίποβ ἰῃ ἀΐθ Ῥορϑίθ οἰπρθί γι υναγὰθ, ΟΠ Π6 
ἀονί ἅθ]6 Εοϊσοη [ἄν Αραηθη 0 ΠΔΟΪ 5101} σι φίομοη. Ἀ16 
Τιασύάϊθ θοπαϊσίθ ἀϊθϑθη βομθίηθάγθη ΜΙΙΔουπσϑουιπμὰ ἀοΡ 
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Τηδί, πῇ ἄον ΜΟγάθγὶη Γ 1ἢΓ6 ΟΡ ΠΙβίῖβο Πα. ΙΔ] 6  κ ἀσοοἢ 
οἰθθηῃ ΑΠΠΔΠ 2ι φσονάμγοη οὐθῦ, Ψ]θ6 ΛΘΘΟΒΥ]Ο5 (η4Γ, ἀπῇ 
Δ 0} ΑΘΔΠΙΘΙΠΠΟ ἢ 46ΠῚ σελ διὸς δοιμὺς ἀλάστωρ 465 66- 
50] ΘΟ 5. ΟΡ] θη Ζιι ἰά556η. Β6ὶ δοόρῃοκίθβ. ἔγΘ ἢ ἰδέ ἀ16 
πη. 4168 γΟΙΚΒ (197) Θη βάθη. διιΐ 616. ἀ65. ΠοΙηΘΡ- 
506. ΕροΟβΒ τππηὰ ΕἸοκίνρα οηἰκιάοι ἀθη Προ ίϑοραπά ἀ6Γ 
Μιυίον 50 βοιιαγί νὶθ Ὀὕπάϊο 532 ἢ, θθηη ἀθγὺ βορῃοκ θΊβ. ἢ 8 
Αραιηθηποη ἀπ 6 ΠὰΓ ἴπΔ ΓΘ ηδίθῃ σἰδηζα Κῦμι ! ΟΠ ον ΥΥ ἄγ 6 
ΘΥΒΟ ΘΙ θη. 

2. Εν ἀϊαὸ Βάμπηβ θραγθοιίοίθ ἄδῃ δθδβδιηπηίθῃ [Π}Δ]1 
ἀος Νόστοι τυογϑί, ΟἹ]. 80, 2 ΑΘ 50 γ}}05 ἴῃ ἀ6Ὁ σγοββαγί- 
ϑθη Ὀρέστεια, 56ἰπθι᾽ ϑβϑρἄϊοθβίθῃ ϑοῃδρίαηρ. [ΙῈῃ “ἀγοὶ ΑΡ"- 
Β0Πη 6 η [πρὶ ΟΡ Αρδιηθιηη 08 ΡΒ! ἀππησθη Ὀ61 ἀ6. [Πη[6Γ- 
πομηηο 465 Πδοθζιιροθ σορθῃ ΤΓΟ]α, [π΄ ΑἸ]15 τη ηδοἢ 
ἄδθγ Εγοθθιιηρ ἀ6ν δίδαιί, ἄθη γον μαίθη Μογὰ ἀσγοἢ ἀϊ6 
Ηδηὰ ἀ65 πηΐγθιιθη, πηϊΐ Αθσιβϑίῃοβ νορθηάἀοίθη Ὑ θιθ65, 416 
ἤδοιθ ἀπγο. Ονθϑίθθ τπη4 ἀ85. βουαΙσοηάθ Επἀβο  0Κ54] 465 
δίδιη Δ (6 5. ἀδν ΕΠ ἢ]Π16 [τ Ζι5Δ ΘΠ ΠΔΠη0 6. ΥΟΓ, ὑπ Δ 8 
γ ΔΙ θη. ον σον ἀογθοι σοὶ πη ΡΠ} 4685 (650 ] 6 5. 8}}- 
56 1{10 1η5 [101 Ζιὶ βίθ θη. ζαρ]θ ἢ). ννοῖθ5. ἀον ὨΙΟΠίΘ ἀαγο ἢ 
ΓΘ ΙΒ 86. πη4 ΡΟ] 5606 ΒοΖιθησθη ἄ6η δίγίμιι5. τϊΐ Αἰμθη 
ππὰ ΑἰΠθὴ5. δίοϊχ, θοθῦ ἀπ διισαησ σοι θγε. χὰ ὨΔΡΘη, 
σὰ γουκηϊρίοη. 61 ὙΟΙΚΒΘ] δ 6η θΓΔ ΟΠ 6. 46 ΟΡοϑίθβ. ΒΌΠ θη 
ΓγΡάΠῸΡ. 10 ἀ61ὴ Ανδορᾶροβ τη ἄθπὶ δι(5οῆθη (ἰ]{ Δ6Γ 
Σεμναί --- νη]. ἀϊα ΕἸη]. χὰ Ὁ. (. --- ἴῃ γοιθιπάϊης, ν]8 
Π80]} ἨΙΙαηΐκο5. 5610]. Εὺγ. ΟΥἦ. 1048 ἀΪ6 Εὐηγοη. ἄθη 
ἨΘΟΒ βῃδη 6] γον ἄθη ΑΥθορᾶθοθ δηΠᾶηθισ ἸηδΔοῆθη. Β)}16 
ΕἸ ΘΚαΓ ἃ, γϑ]μ6 ἄθῃ ΜΙ οἰϑιάοιο ἀθνΡ Ογθβίθια νῃγβΟ 6] η- 
110} πο! ἰᾶησο ἤ80} ΑὐΠάμταης ἀον ΤΎΠΟΡΙΘ. πδοι ρα! τοί 
ἰϑΐ, ἀδνῖ 415 δῖηθ ἀπρο Π ο θ!! ἀοίογο ὕηϑΡ 6! πρ Δ 0 ἢ) δΔη 6 Γη 
(οι βριιπκίθρη Βοιγδοῃίοί ὑνογάθη, 500} 0}}} Πη1{ ν᾽ ΓΔ ΟΠ Θ᾿ 
Βοηπίζσιησ 465. ΑΘΒΟΠΎ]05. 015 1η5 Ε]ηΖο ηϑίθ Ὠ]Π61η, 45 πηϊΐ 
5605 Δ πα Πρϑίον. Επί[α!ὰηρ 465. 61 ἄδθιη γογρᾶησον πὰ Αη- 
σρίαησηθη ππὰ [{πνο] θη ἀθίθη 21 98η2 πθιθη ζψθοκθη. 
ἀογδάθ ἀδιὶη τ 488 (ἀφ Θ ΠΏ 1558. (ον ΓΆ50 ἢ) ΘΓ θη ἢ0- 
ἤθη γο!οπάιϊησ ἀ6Ρ ἰγαρίβομθη Κιιηδί, 4855 ἀἸθβ θη δι(οΠ, 
ΘΙ Π6. ἀπσγορ ὙοΙΚββᾶσο, ἔροβ, [υγὙ1Κκ γογροθη ! ἀοί ὑνάγθη, 
᾿Π ΠΡ γ0ηὴ Νοιιθη] Π80]}) γϑυβο άηθη Μοίνθη τππηροίογμΐ 
πὰ 50 αἷθ ἤπιο θυησοηάδίο Κυὶκ ἀθν γονρᾶηρον σοῦθί 
αγ46, 8500. νυϑί οι θυ 6 ΒΟΡΠΟΚΙ68 τηΪΐ ᾿βθίπθ πη ΘΘη] Δ] Θἢ “Μεϊ- 
β[6γ, δ ἀθϑβϑθὴ ΒΟ]! ΘΓ 6Γ βίη, πὶ Αἰα5, Οϑαΐριις Τγνδη- 
πο8, Ρμῃμοκίοίοϑ. πὰ τηδηοῇρθιῃ ὧδ: Ἐμε μασεα θιᾶπθη. ἢ 
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ἢπη ἄϊ6 Ὑ ΡΟ] οΙ οησ ΘΙ ἀον ἀαγ ἢ}. οἰηχίσα ἀσηδί ἀ65 56 }}} ο]κ- 
5815. ὕὉ085 ΘΓ δ᾽ ηθη νδηθὴ ἀ6" Μοιβίου θη 850. [6 ΘΙ 
ὉΠ ΔηΖΙΘΠ6η4, ψῖθ [γ᾽ ἀἴ6 ΤΙ 56. ΝΥ ἀγάϊβαηρ ἀν ΕΠ ΘΓ 
ὈΠΟΙ]ἄ55Π10Π ἰδί, 80. ψνογάθη ΥΝ]Σ ΠΕΡΜΕΕΝ ἀμ ΑΘΘΟΏΥ ΠΟ 8᾽ 

Ονδβίοϊα ᾿η5Γ0 Αὐἱπιεγκβαπικοὶ! 4ὰ γἱοἢΐθη ὨδθΘη. 
[πὶ ζ“γαμέμνων νἰνὰ ἀοι ΠοΟΙ]ογζίσα Κύηϊσ, ἀν ΠΔΟΪῚ 

ΖΘ] ὮΙ σον Κυϊοσβίδηγί ἃ15. ΒΊοσου χὰν γειά α 561 η68, [ρα Π 6. 
ἀ6ηὴ οδῆζθη Ζιρθ ππὶ οἰημθ5 δ δι θ65. ψΊ]] 6 ἃ σοηοι θη γ0]- 
Καθ Ποι  Κο ἢ, νο βοηθῆ ᾿ΘιιΟ] υ]βοθη Δ, Ι 6. τηϊΐ βομηῦ- 
ἀ6γ, ἰδῆσθ γουθογοϊ(οίον [2151 δηλ ἀρί. 816 κΚὶασὶ Αϑαμηθ- 
Βοη ἀ6Ρ ΟΡΓΘριιη 8 ἴῃγ68 Κιηάθθ δῃ, ἴθ θυ |6 (1572 τοῦ 
φόνου ῥδαφεύς), τηἷΐ νυ] ομθ πὶ 56. δῖοι. ἴθ  5ομ θα, ἄθη 
Ια οοκίθη ῬΑ] ]αϑὲ ἀον Αἰνίἄάθη χὰ Ρονομ ποι, Παΐ ο] 610 - 
[4115 Ιδῆθο διιί ἤδο)6. σθϑοηηθη ὑϑοθθη (68 νΟΙΏ Αἰνδιϑ δἢ 
Β61Πη61ὴ γαίον Τηγοϑίθβ νου θίθη Εγθνοῖβ,, Ααοῖ 8.0} ΚἸγί. 
ἢν Ὑ Ρἢ] [155 Ζὶ ΑΘ οΊΒ.Π 05 ἀπο ἢ Ασαμηθιηη0 5 [1] ΘΓ 6] 6 ΥΟΥ 
ΤΙο]ᾶ, 50 Μ|6 ἀυγο ἄθη ΕἸΠΟΙ οἰδὶ 465. (ΘΒ ΟΠ! 6 ἢ 5. χὰ Ρ6-᾿ 
ϑοῃδηϊσοη (1467 ἢ), ψ ]οπον ἴῃ ἰπγοῦ (ἀδϑία!ε. ἀϊθ θ] 166 
Τηαΐ ἀ65. Αἰγθιιβ Δηὴ ἄἀθβϑθὴ 50 π6. οονάοῃς Πᾶῦ6. 6 ΟΠον 
56} ΔΠΠ Ραἰη σα. οἷη ΜΠ νίκη ἀθ8 ἀλάστωρ πίοι ἴῃ ΑΡΡ666, 
50 Θη(5ΟΠ 6 ἀθη Γ᾽ βοηβί ἄθη Μόνἀθγῃ πὴϊΐ οἴϊηθη ΓΟ] σ 6 ἢ 
θη ΒΘ ΘΗΠ η4 ΠΝ Κιγι. γΟΡΠογβασί, ἔἕτε σὲ δεῖ στερο- 
μέναν φίλων τύμμα τύμματι τῖσαι. ᾿Καββαηανὰ ΡΓΡΟΡ]ΟΖοιῖ 
γΟΥ ἰἤγθιη Τοά6 τ Οιθϑίοϑ, ἀθὺ ἴῃ αἴθ Εγθη6. Θοϑίοβ86η, 
ἄδη οἰηβίίσοη ἤδοθοῦ. πηὰ ἂν πὶ θα! πὶ πάθ ἀον ΟΠον 
ΔΡΡ ΙΝ 506" ΟΥοῖθα βοίηθ Ζινθιβίοι!, ΚΙγιδιηποδίλα 8608. 
406 1 νϑγγᾶϊῃ 841|16 Ὁ θδυράίθη ΑαβΠοἢ 6. ἀπϑόδοι οἴ 1Π 6. ἸΠΠ6 1 
ΖΘΓΡΙΒΒΘΏ ΠΟΙ, υΘῊἢ 516. ουμὶᾶνγι, σογη τη ΘοΡΊη96} ἢδ))}6 Ζα- 
[ἸΘάθη. θη ζὰ ψΌ]Π]οη, ΨΟΙΌΓη. ἢὰ ον ΕἾΠΟΝ ἅι5. ἀπ 
Ηδυβο νυ, πὰη ΒΙιι σθηιῖς ΘΟ οββοη 56]. 50. νεὶδί (ον 
ὈΙΟΒίον νοη ΔΙ]|6η ϑοἰ[οἢ ἀδνδαΐ ᾿)ΐη, 4455 πηϊί ΚἸγ ἃ πη 63.185 
Τηδί πὰ ἤθι6 ϑίγιησθ (6 5.{Π᾿|ο θη ΥΥ̓οοὐ ἀπιιης οἰηρο- 
ἰγοίθη 51η4. 

Π6Ρ δΡβθῃηίθ Πᾶομον. ογβοποίης ἴῃ ἄθη ΠΔ0])] ἄθη δπ] 
ὅγαθα Αφδπηθπηηοη5 ορίογπάθη Πιθηουηηθη. 465 Πδιιβο5. μ6- 
πδηηίθη “Χοηφόροι. [Ιη Βορ!οίίαηρ δοίη. Εγθιη 65. Ρ.] 165 
γΘΡΡΙΟἢοΓ ἢ Δηΐδλησ (68 ὈνδΠΊὰΒ Ονοβίοβ. ἃ) γα [68 
γαίου 8, Ὑν610}}65. ἃ15 βίθί Μαμπαης Ζιι ΡΠΊΟΙ ἀθη ΜΙ οΙραπκί 
ἄορ ϑοθηθ ὈΠΠΔ6ι, δοίη ἀοθοῖ, 415. οἷπθ ϑοῆδαΡ νοη ΘΙ θ ΓῺ 
ἴῃ ΤΡδιθγίγδοι πα}, απ δὴ ΘΡΌΘη ἀν ϑίδίία Ζι ΟΡΙΈΡΗ. 
Οτοϑίθϑ, νέο! ΕἸοκΚίγα ἴῃ ἴῃ ΜΙ(6 νου θΐ, ὦ ἱ 

Ῥγ!αάθ5. Ζιιν οἰ, ὑπ χὰ Δι ΒΟ θη. 
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ΕἸ δησϑί! Ποῦ. ΤΥ ΠῚ 66 νογρδησηθη Νδοιί ἢδί Κἰγί. 
ΘΠ ΘΟ, ἰ᾿γθ ΤΌΘ ίον. τηἱΐ ἄθν ΠαΡθυησιης οἴη65 Τοάίθη- 
ὉΡΙΈΓΘ. 81 γὰθα ἀθβϑϑθὴ 21 "6δι ΠΡ ᾶσθη, δ! ἀ4οβϑθη Ζάγηθη 
416 ΔΙ ΒΟ ἀἃ5 ΤΥΔΙΠ ΘΟ 51} σοάραίοί, ΕἸΟκΚίγα, ὑηρ6- 
155, Ἴ]Θ 516 510} ἀαθ6ὶ Ζχιι Ὠαϊίθη ἢᾶ06, θοίνδοί. ἴἢγ Β6- 
Θ᾽] ΓΙ ηηθη, ΘΚ] αν πη θη, 6] 06 415 Κυιοσθοοίδησηθ νοη ΤΡΟ] ἃ 
σοθηδοῃ! ἴἢ Ηδ85 σορθὴ ἴθ ΜΌΣΔΘΡ ΠΠγ05 δάθὶη θ᾽ θίουβ 
τη ΕἸοἰκίγα οἱηὶρ δ᾽η4, νγ)ϑ. 516 6] ἀθιὴ Ορίον. ᾿δίθη 50|16. 
ὈυγῸ}) 465 ΟἸον5 ΕΠ Βο] θἀθη δῖ} δυπλΠ}1ο Ὁ ΠΗ 516. σΔηΖ 
σορρῃ Κἰγίπηηοβίγ 5 ΑΡΒΙΟἢ , ἀδ85 Αρδηηθιηηοη ἤδοῃθ δῃ 
βοίπθη Μόν ουη ποιηθη πηὰἀ ἄθη ΟΥθϑίθβ ἀθ55}}8}} Ποἰ η88η- 
ἄθη ῃὐὖσο. ΝΟ νο] Δοἢ θη ἀοθθοὶ σοννδῃν! ΕἸ οἰ γα οἴη6 
Ἠδδυ]οοΚο ἃ ΟΥ̓ ΔΡἢ 6]: δασθηθ ]} ἈΚ] 10}. 8160 1} [ΘΠ ἃ [[65 
(οι ἧ}}) ἀδγη οἷηθ [0 οΚ ἀ65 Βιυιάονθ, ἄἀθϑϑθη Αηἰμιη 516 
74 οὔθη οὐ ἴθ: 8561 ἀ00 ἢ) 616 ΠοοΚο Ἰῃγοη ἢδανΡ ἄθη!!0} ; 
Οτγοβίοβ Κῦηηθ 516 15 (6 ἔθυπθ χὶὶ ΕἸ ΓῸη ἀ65 δαίθυβ σϑ- 
Β0ΠΙΟΚΙ Πᾶρθθη. [Ι͂ἢ ΠΠγο ἰγΓοαάϊσθη Αἰ θριιησ πιϊδϑί 516. ἰ6 
ρα θη 66 Εὔθθθ 'πὶ] δδηάα πηᾶ Πηάοθὶ 516 σδηΖ θη ἢ] 6 
ΘΗ ΒΡ ΟΠ ΘΠ. Ογθϑίθβ τηιι85 56] ρ8ι ἀὰ βοὴ! ἤθη ϑοθννΘθ θη 
Ζν 5 Θη ἨοΙπιησ ἀπὰ Αησϑί τηδομς Ονγθϑίθβ οἴῃ Εηήθ: δὲ 
{0 ΠΟΥ απ ρο᾽θθί 510} ρογδάθζι 21 οὐ κοπηθη πη ἀᾶἃ 
ΕἸοΚυρα, ἀ16. Θθθ. ΠΟΟΪ ἃιι5 ἄδη ἰοἰβθϑίθη ϑραροη 465 Βι- 
ἰογ8. ΑΠἰμαηΓ 50}}}0858, 16[Ζΐ, ΡΘΥΟΠΟΙΟΘΊ5Οἢ νν8}}1, ΓΘ ηα δἰη θη 
ΤΊὰρ νϑ πη Π6ῖ. ὈΘηΙπηπΐ ΘΟ οβίθβ 16] ΠΟ θη Ζν61 6] ἀπγοῇ 
45. οἰ ηδ8. γοὴ 1Π1 σοννοθία ἀοννδη, νυ ο] 165. δ᾽ ἰγᾶρί, 

ΗΙογδαΐ ἀοθοίο απὰ Νάπηβομ ἀον ἀοϑοῃν βίον, ΕἸ]ο] νὰ 
ΘΓ νι, ἀ855 Ογθϑίθθ, ὑνϑ ον. ἀπο). δα5.{}}}} 1} 6 }6 ΒΡΙ ΘΙ Οἢ- 
ἴὰησ ἀ6Γ Μοίϊνα 56 1η65 ὙουΠΠΘη5. ϑθῖη γί 65 (ἀδπγῆ! } Ζιὶ 
βί ] θη Βα ἢ, νοπὰ ρο θη πηΐοῦ Απάγοϊιηρ ἀθι [ἀΡ ΟΠ ΡΑν- 
βίοῃ. ϑιναίδη σϑι 6 θ 6 86], τρόπον τὸν αὐτὸν ἀνταποχτεῖναι 
291. Νβ0]). οἰπθη ἰδῆσθηῃ [ζοηηη08 ΖΦ 5 θη ἄθη ΟΘβοῃν]- 
δίθγῃ τη ἀἄθη) (ἢ 01, ψ 6] ον νη Φδπιπηθι" τπηἀΔ Κίασα δης- 
ἼΘΙ δῖ ἀ16 {{ΠᾺ} νγ6 15} 10 Καὶ ον ἤδοθ δ διιβαη ποῖ, [οὐϑοῃΐ 
“τοδί βθηδι 6" Π80}} ἀθπηὶ ΤῪάιπη ἦ6νΡ Αἰγί, 8516 ἰγᾶιιπηίο, 
δἰηθῃ Πιδοῆθη σοθογοη απ σοηᾶῃνι χὰ ΠΡ 6η, ἀ6Γ. πϊΐ ἀογ 
ΜιυΘγγ ΠΟΙ ἢν ΒΙαΐ σοϑοσθη 4086. [},610}}{ ουϊκθηηΐ Ονθϑίοϑ 
561ηὴ οἴθηθβ Β|4 τὰ ἀὰ5 ἀδγ Μεθ Βονογβίθ θηήο Εηάο. 
ἔν ογάποί ἤθη ἀἷθ [5 580 ἃη, ἀ455 ΕἸοΚίγα ἴπὶ ἤδιιβο ἀὰ5 
ὉΡΓΟΓ ἀν! 6. νυ ΓΠ ΘΙ ΠΠΘ ἢ 5016: 6. 5610 5. Μ}}}} τ ΡγΙΔά 685 
ΕἸ α55 ΒΟσΘἤγΘη απ φυηᾷο δὲ ἀ6η Αδσίβι 085 δι! ἀθηὶ ΤΏΓΟη 
56ΙΠῈΡ γἄϊοι ΘΒ] σθη, ΕἸοΚίγα {Ππ| δ. ἀἰοδθα (6 }16 155 
“ηἃἀ ορβομοίηῦ ἀδηη πος θοῦ δ ἀον Βα. 
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ΚΙγίἀπηηοϑίγα δ ρίδησιὶ ἀϊο ΕΡο ]Πησθ τηἱΐ ἘΓΘαη 10 }- 
Κοὶι. Ονϑϑίοϑ. οἰθθὶ βῖ0ἢ} [ν᾽ δ᾽ ἤθὴ Δι} 161 118, ἀ6 1 ἴῃ οἰρηθῃ 
(δβοβᾶ θη Δ 0}. ΑΡΘῸΒ. τα ον Πα τηΐθυννθῦθ γοπὶ ΒίΓΟΡἢΪΟΒ 
σοθοίθη βοὶ, θὰ ΕΠ ἄθη Τοά ἀδ5 ΟΘινθβδίθβ. ζὶὶ το άθη ππὰ 
ἴγὸ Βοβϑιιησθη ἄρον ἀϊα Βοβίαιἀπρ ἀ65. ΤΠ ΘΙ Ομ ηδιὴ5. Ζὰ- 
ΓοΚχαθνησθη. ΚἸγιὰπηηθβίνρα ΘΠ ΡΡΒ ΟΕ. αἴθ ν] ἀογβι οἰ θά θη 
οἰ μ!6. γον Βυιϑὶ πιηὰ ᾿ᾶβϑί. ἀἴ6 Ερθιηάθῃ ἴῃ ἀἷθ ἀδδίρο- 
ῃμηᾶομον [ἀπ γθη. . 

ἢὰ { ἀ16᾽ αἰ δ ἁγίου ηη ἀἊθ5 Ογθϑίθθ ἴῃ Τηγἄηθῃ 
Β0Π θη 8115 ἀθη Πδιιθα πηὰἀ ᾿οκίαρὶ ἴῃ τ 6 Γ 
Ναϊνοίᾷι ἀθη ὕηἰοιθαης ᾿ἢγ65 σο!]θθίθη ΡΙΘρΙησ8. 8516. ἰδί 
γο Κ{ἰγί. δηϊδαηάί, Αθοίβίμοθ που θ βο θἄρθῃ, ππίρρ ἀ6ν 
ΔΒ ἀρ ΠΟ η ΝΥ οβαησ, ᾿ 6] 61} νο ον ποίη ἰη5 ἤδιιβ 
2ι Κοιηπιθη, ἄὰ ἄοοῃ ΚΙγίᾷπηποϑίγα 5 [Πηθγ65 ΘΟΠΠἸπηη65 ἃΠηϊ. 
Ποῖ σθθὶ ἀϊ6 Αἰΐθ ἀθ6ῈΡ ἀθ ἴῃ Αἰ165 οἰπρονοιίθη (Ποῦ 
πδοῖῦ, ἄθη ΑἰΓᾶς ΠΙΟἢΐ διιβΖανι θη, βοπάθιη ΔΘϑΊβίΠ05 
416 ΠΟΙ Ι Ζαρα 6. 

ΔΙΘ. ΘΓ ΘΥΒΟΠοΙηἑ ἀπά νοπὶ (ποῦ Αἰιβίμαῃ ἀθον ἀ16 Το- 
(465 οί βο α  νου]δηρί, νρὰ ΘΓ. Ὧἃὴ 4ἦἴ6 Εγοιηάθη 56 |08ι ἴ ἢ 
Ἠδιιθθ σονίθβοη. Ὠογί ΘΟ ΘΓ. 541 ἃ ἄθη ϑίγθι θη ἀ65 
Οτοβϑίθβ. Εἴη Πδιιβϑκὶαν γουκῦπαοὶ (5 ἀθϑομοιηθ πηὰ τα 
ΠΔ0ῃ ΚΙγίἀβηπηθϑίγα. [ἢν ἀσκὶ Αἰπαης ᾿δίί πο. σοίγο- 
σθη, ἄδθι Τρ. τᾶν ΤΙΟΠἐσ σράριίοῖ; 516 δρκϑημΐ διισθη- 
ὈΠΟΚΙΙοΙ 485 Προμίο: 

’ ᾽ δ Γ 

δόλοις ὑλούμεϑ᾽, ὥσπερ οὐν ἐχτείναμεν. 

Ποοῖι νου ]αηρί 56. ΠδΔῸ} οἷπον αἴ, τἀπὶ ἄθη Καιηρῖ τπὶ 1,6- 
βῬοηὴ πὰ Τοὰ τ᾿ ἀθπὶ οἰσηθὴ ΒΟῸΠη 2ι βοϑίθθη. ΑΒ 
ΟΥθϑίο5. 8516 δγίαβϑίι πη σὰ δυβο] ασθη πὶ ΒΟρΟΡΙ 181, ππδἢῃηΐ 
πη ΚΙγί. ἂἃῃ αἴθ Βιυβι, ἀἷθ 1πΠη φοβᾶπσίέ ππἃ ννδηκοηά Ἰη 
561 η6η1] ἢ ΒΟ] 55 ἰγασὶ 6 ἀθη. 015 ἀλη δἰαμηπμηθη ΡΥ] 65, 
ΟὈ δ΄ νοὴῦ ἀθν Τῆι Δ ϑίθῃθηῃη 5016. [Ι͂ἡ ονηβϑίθη δογίθη οι- 
Ἰπηορὶ ἀἴθβ86 1. οἰηἴλο}}. ἃ ΑΡΟΠΟη5. Ὀ᾽πἀοπάθη ϑρηιιοῃ. [ἡ- 
ἀ655 οὐβϑί. ἤδοῖ ἰἄπροιη Υ̓ΘΟ ΒΘ] γάρ χυβο θη (6. δια ΘΓ, 
416 810}. σοσθὴ ἀϊθ Δηκίαρο 465 Μογάθθ ἀπγοϊ τη 6} Δ 0}}6 
ανύπαἀθ δι το ορσοη βαοιί, απἃ ἀθη ὅομη, ἄθὰ 416 Τδι ἡ 
ἴοι ἰϑιομ! πυγ, ουιηδηηΐ δον Ογθϑίθβ σὰ ἀοπὶ (δα! θη 
Θίγοοο. Ναοιάθιη Γ᾽ ἀἄδπη αἀἰθ θοϊάθη [,ο᾽οθη σολεὶρί, ἀ16 
ΒΟ ννοσο 5. ἃ ἄογ ΜΟΓΑΘΙ 861Π65 γαΐίθιβ ζ" ΒΟ σιηρ 
βθίηθ5 σθν ββθη8 θοἰθιοῃίοί τπηὰ δα οἷα ἔπη θΟνΟ ΒΘ ΘΠ 468 
ἀργοθς πἰησοννίθθθη μαΐ, [0 οὐ, 55. πηνονηθ κι 56 1η0 
ΒΙΠΠ6. 8115 ἀ6Γ ροϊδάθῃ θῇ σοι αι Πθ. ΕΣ πη ΑΡΒΟΒΙ6(, 
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πΠ Ζ.ΠΊ ΟΥΆΪΚ6Ι ἴῃ ΠΘΙΡΙΙ χὰ πάθη, ἄἀθββθῃ αοίἑ 1 ΖῈ} 
ΤΠαᾶΐ γϑυηοοῃί. θὲ ΘΡΡΠΟΚὶ 6Γ αἴθ [ἈΡΟΒθάΡοη (δϑβίδ] θη 
ἀον Εγίηγθη, ἀϊθ ἢπὶ Κοῖπθ ἤδβί σῦμηθῃ,, 15. 6 'πὴ θ6]ρ}})}- 

506 Τοηροὶ δησοίδηρί οἰηθ Καῦζ ἤπμο Πηάοί. 

Ι͂η ἀθπ Εἂππι οηἰ ἄθη πάθη ψ]νΡ Ονοβίθβ 'πὶ Τ᾽ ρ6] 465 
ἌΡΟΙΠΟπ, ἀΐο Ενίηγοη ἴῃ ϑΘῃ]α δοβϑαηκθη. ἈΡΟΙ]Οη ννοὶϑί 
βοίθποθῃ ϑ6 Πα 2] 1πῦ, πδομάθπι ΘΓ υο Βαϊ σογοιηϊσί, ὉΠίορυ 

Ἠογπιοϑ᾽ Οοἰοῖῦ δὴ Ζθοιθ᾽ ΤΟΟΒίου ῬΆ]]ὰ5 νοη Δίμθη, ἄθγθη 
ΒΟΠ6 ΘΙ οἷς ἀἄθη Ο(ΟπἤΙοΐ φυν ΒΟ θη ϑο ἤθη γο1η γδίον Ζθιι8 
οἰ προσοθηθη Βοίθο πὰ ἄθη ὑγαἰίθη {Πδη] 50 ῃ 6 (ΟΠ 6Π, 
γ 6] Π6. ΑΡΟ]]Οη5. 6 Π6 155. 815 πηροίπρίθη ΕἸΉΘΡ ΗΓ 1ῃ Ἰῃγ6 56- 
Π6Π] Προ ἤθομῖθ θοἰγδο ίθη, ἀπρ δ (6 1150} 50} ΟΠ 6 5016, 

γι οΡ ἢ οἴη πϑοίον ἄδη Ογοϑίθϑ, ΘΙ ΟΡ. γΟ 56 Ί]Π6ῃ 

ἀστοῖι ΚΙγίδιηποϑίνα᾽β ϑομαί θη δι θβίδο 6] θα Υ ΘΓ ΓΟ ΘΟ ΡΠ Θη 
ἄθεοι Τιημά τη Νίθου σεπίχί ἰδί, 415. ἑχέτης δῃ ἄν Βι145ἄ1|6 
ἀοΥ. Δ π θη ]βομθη Βιυυσσδίιη. ΝΟ ΚυγΖοῦ γογΠδη Δ! πηρ (65 
ΒΟ 5 μη 4615, ποθ ὶ Αρο! ]}.οη Ογοβίθϑ᾽ σοι [ἀν ΐ, Ἰηἀ6 ΠῚ ΘΓ 
Ζατη8] 416 ΠὔΠ ΘΙ ΑΉΓΘΟΠίΘ 468 γδίθυβ ὑπ 416 ΡοΥβὔη] ΟΠ 6 
Μοίϊνα ἀον ΤῇΠᾶΐ 1ἢ ΠΡῸΣ ΘΙ 61} ΠροΓνΟΡ 6, οΡοῖθ ἀ16 
ΑΡβίπηπηιησ 465 πόμονγη ΒΙαἰσογιο8, ΜΘ] ΟΠ 65. τὰ [ᾧν 8116 
Ζδι αὐ ἀθπὶ ΓΘ σ6] γῸ ΠΠΠ 8 Ζι θΘβίθῃθη, γοη Ρ8]185 
[Θ᾽ υ] 10} οἰησοβοῖζί ἱρὰ, ΘΠ] Θη ] ΘΙ ΟΠ Ποῖ. 4 ἀθιηηδοἢ 
γΠ 6 Π50}}} 1065 ὕὉ{Π|61}} χα] βοῆθη Εν πἀπαὰ ΠᾺΡ σοβρα θη ἰδῖ, 
Θηἰβομοι οί Ῥ]1α5᾽ αηδᾷθ π80}} ΔΓ γπνᾶσιηρ ἀον [Ππ|- 
βδίᾶπας [ἅν Ογοβϑίθϑ, ὑοῦ. ἀδηκον }}} διθίθῃ ἰγθαθη. Βιιπά 
ΖΝ 50 θη Αἰμθη ἀπ ΑΥΘοΒ. νυ Πα ]βϑί, ΟΠ] ΘΙ ΠΠΠη 815 ΓΟ - 
πη] ἀ5515 6" ΝΟΙ ΟΙΘΟΡ 4685 νἄίθυ ἤθη Εγθ 65. οη(6 1]. ΑΙ Δα 0 ἢ 
ἀϊο ἀσγοῖ ΑἰΠΘηΘ᾽ 5. ἀπνογγΓοβϑηθ. ΖιβΡΓΔΟ 6. ΘηΉΠ10 ἢ} θαϑᾷηϊ- 
ρθη ΕΡΙηγ θη. δα ίθη. ἴἢγΘ Τρ μία 8.616 ᾿πὶ Εδι(ογ ΚΡ 56: 
ἀ16 ϑομγθοκθοηβιηᾶοιία [ᾧγ νου ΓΘ ΟΠ 6 γορνν 6 ]η 5100} ἴῃ 86- 
σθηβγθίοιθ Εὐμενίδες [ἂν ἀἴ6 πίη πὰ δ αἰ ίθη. μ0116 ΕΠ- 
τη ἀπά οἷη Προι σιμὴ, [π΄ ὙΥ6]Ο] 1685 516 πηΐίρν ἴθι ΘΠ θη 
(οϑβᾶησοη οἰηροίίνε πογάθη. 

50. 510Πποῦῖ ἀ6γΥ ΒΙΟΠΘΡ. 56 1Π6 } γαίογβίδαι ἀθη Ἀπ πι, 16 
δία σόμο ΒΙαίγδομο, ἀ16 Κοίηθη [{{π|οβϑορμιοὰ Κοηηΐ, ἀστοὶ 
Ἠυχηδηϊἂΐ ἀπαὰ γρθδῦηθη σοπ] ἀουὶ ἀπὰ ἀαγο}} ἀθη ΑΥΘΟρΡδΡΟΒ 
πη ἄθη θὴρ ἀλη νογθιιηάπθη (μ]π8 ἀθν πη! 46 η δἰ ηθ 
Πρ ]θαπηθ6, ϑίγοησο τη. ΜΙΠΔ6 ρᾶδγθηάθ, ἀμπγοῃ ϑιγαίιηρ (6. 
Βόβοη Ζυρίθιο. ἀἰ6 ἀπίθη ϑοΠ!τηθπθ Νίδομ! οἰησοβοίχί χὰ 
ΒάθΘη, ἀ16 ΘΓ ἴῃ ἀΠροΒο τ] γον ΠΟΠοῖζ ἄἀθι γαίογδηάθ 6Γ- 
Βαϊίθη νυ 586. 01]. 
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39. Νῆ!υ ροθη πῃ Ζὶ οἰηθν [Π6 6 51 οἢ ἀ65. [Πα] 65 
αηὦ Εν] ησϑσᾶηθο5. ἀ6ν ΕἸΘΚίγα ἄθοι. 

Π6ν Οὐὲ ἀὸν Ηδηά]ιησ ἰδὲ ὁ6. ΝΟΡΡ αἴ νῸΥ ἄθπι δίδημηι- 
δἰ (ζ ἀθι βδορ᾽ ἄθη πλϊΐ ἀθη) 1 δυνθη 01, νυ 6 ο Θὴ ΒΟΡΠΟΚΙΟΘ 
ννθ Ηοιπθοβ. ἤδο Μγκοηᾶ γνϑυ]οσι, νοὶ]. ΤΊ, 1, 9. Βεὶ 
ΔΘΒΟΉΎ]Ο5. Πἰηθθσθὴ ΠΘΡΒΟῸΠ. ἀἃ5 θη νοῦ θυηάηθ ΒΡ ἀΘΓρΡΔᾺΓ 
ἀπιὶ νἄιθυ ἤθη ΡΔΙ θὲ χῃ ΑΥροβ. Ζνο![ Φ4γ6 ἤδὸ ἤδη 
Καπιρίθ θὸ1 ΤΠθε ΟΡ] ἃ, ννὸ δοι χα Μγκθηδᾶθυ σθαι γ (6, 

Ὁ]. 79, 1, σοίδησ 65 ἄθη Αγρίνθι ἢ, 416 Κυκὶορ βοθη ΜΔ θα 
ἀν. αἰίθη ΑΚΡΌΡΟΪΒ. Ζὰ χουϑιῦγθη, αἀἰ6 ΕἸ ΟΠ ΠΟ 2ι Ζ6Γ- 
δίγθρῃθη τππὰ Ονγοϑίοθ Ποιιηδίῆ ἀῤδῃ Ενάμθοάθη οἤθιο ἢ ζΖι 
Δ οῆθη. δεῖ. 46 Ζοι βϑίζίθ δὴ ΟἿ, σου θζ Αὐροθ, διυῖ 
6106 Βίδαϊ 84|16 τγΓΠ]50η 6 Πα τη 4116 ΠθεΡ ΟΠΚοὶΐ 
ὙΘΓΟΡθΕ 5ῸΠ 16 η., βίαι Μυκοηᾷ, ὑνθ] ἢ 65. ΑΘΘΌΠΎ]05, ἴῃ ἀθβ56η 
Ονοβίοια Αὐσοθ. γ0ὴ ΡΟ] 506 Βοάοιίιησ δι, σὰ. ΠΙΟΝΙ 
Ὡθηηΐ, νάπη [ἀπ Ἰ0 1465. 65. θ6]ΙΘθσ. νοὴ ΑΥΘῸΒ. 80Π 616. 
οὗον ἀδιηϊί [ἀθη Ποἶνλι, Βιγαθο 8, 917. ΒΟΡΠ ΠΟΙ 65. ἀάσοσθη 
ἢδ| πὶ ΑἸίθη τη Αθομίθη. ἀπγοθννοσ [68].  δμγθπ ἃ ἃ 6. 
61 Μγκοηᾶ ἀἴ6 Ονᾶθεν 465 Αἰγϑιιβ, Αρδιηθιηη0ῃ τ... ἃ. ϑοΖοῖρί 
συ θη, Ραιϊ5. 2, 10, τη 6 ἀ00|} Διο ἀϊ6 ΙΔ ΟὨ 506 
δία Αἰγκὶὰ Αηδρνῦ 6, Ποϑιάθης ἀθγ Ροϊορι θη σοννθϑθη 
Ζχι 86ῖη, Ρᾶαϊ8. 3, 10, ὅ. Νδο!) ϑιθϑιο! οσοβ, ΘηοηἸ ἀ65. ΡΙη- 

ἀἌΓΟΒ. ΠΟΡΡβο 6. Ασα η0η ἢ} πηἀ ΡΙη. Νεοιη. 11, 84 
᾿ᾶϑϑιί ἀθιηζι Ὁ] 56 θη ογβϑίθη Ζιῦ ἀοΓ. ΑΘΟΪ]ΟΡ. πηΐοι ΟΥΘ5[65 
γὺη ἀοὐλ διιβσθῃη. Αἰοἢ ἀοτί αίίοίθ ἀἷθ Ὑο κϑϑθᾶσο δὴ 
Ὁγάρογῃ πη ΠΟΙΠΟ πη. ---- , : 

Ργοϊοροβ 1--85ὅ. δοη ἀδν ϑεῖίθ ἀθὺ Εγριηἶθ, ἀθηὶ 
Δ ΟΒΟΠΔΙΘΡ Ζ" ἢ] Κη οἰηϊοίθη 4, τηδΔο}} 1} ἀο ῬᾶϊζἝασοσ ἄθη 
Οτοϑίθϑ Ὠ} 56 1Π 60} Δ σου ηΐθη Ποιηδι ἢ ΒΟ Κδηηΐ, 8115. νν6}- 
ὉΠΟΡ 6Γ' 5618: 1 οἷηϑί τη ΕἸ] οἰ ν᾽ 5 ΗΔ] Γ6 ρογοριίοί, 
ΠῚ πη πῇ ἄθη ἢδοθ ον ΑσδμθΙηΠ0 8 Ζι ΘΙ ΖΙΘ ἢ Θη, 
Ὀδηη [ον θυ ον, ἀὰ ἀογ Μογρθη Δη ΓΘ, ΟΥθϑίθϑ απ 6665- 
856η ΒοσΊοΙ ον Ργαίοβ. δι, ἀϊ6 Αὐϑίαγιησ 1685. γΟΥ ΠΡ Θη8 
Ζζι ον Πθη, θθνον Φοπιδη 15 ἀθπὶ Πδιιθθ ΠΟΓΨΟΙ6Ι6. 
Ὁτοβίο9 [ἅν ἀϊθ βίθίβ. θονάμνία ΤΎριιθ 465. ΑἸίθη ἠδηκοηά 
ὈΠιοΙ, [15 οὐ ἡἰοἢ ἐδ5 Ἀθοθία (γορη. 5016. 1ἢη ιιΡθοῇΐ- 

Ζαννοίβοη. 0 Ῥγι5οο. Οου, {Π6}}0 γ᾽ πη, ἤᾶ06. δι 56 1η6 
Ενασο, νΥ16 6 86ῖη ἤδοιθινοῦῖκ δαβίΓθ ἢ. 50116, ἄθη Βοβο οἰ α 
ΡΠ 6 ἢ}, ΘΓ 5016 16 Μότἀ ον ἀροῦν! βίη (16 μοὶ 46- 
50 ΠΏ γ}}05. ΟἸΘΙΟἢ 65. πὴ ς ΟἸΘ ΟΠ θη. νου ο] (6η). ἢ 6’. ΑἸΓ6. 5011] 510ῃ 
ἀυββι δ! ἴῃ ἀθρη ΡΠ] 5. ὈΟσοθθη, τῇ Θιθϑίθβ υοη. ἄθιη ἴῃ 
Κοηηίη 38 Ζὰ βθίζθη, νγὰβ 40} γοῦσοῃθ: ἀἃ πηδη ἢ 50} Υν6}- 
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116}. τ] ΘΓ ου Κοηπ θη ὑνογ 6, 50}} 61" νοῦ σ θη, γοΙὴ ΡΠ δηοίθι5 
φοβᾶμαι σὰ 56] η, τπὸ ΟΥ̓ βίθϑ᾽ θ6] ἄθῃ θυ. 50 ῃ θη. ϑρΊ 6! 6. 6γ- 
Τοϊοίοη Τοά χὰ πηο]άθη. (80. νιρὰ ἀον 1 ἀἄθη ΘΟΙ ΠΟΙ κοι  θ 
γογίγδιίθ αγοὶβ. νογβ! Ομ 5 γογιβσοβ ἢ !οκΚί, ψνἄ!γθη ΑΘΘ ἢ γ}08 
ἄδηῃ Οτγοβίοϑ 5 Βοίβθῃ 56 ]Π65 οἰσπθη Τοάθ5. σογδάθζΖι ἰὴ 6η 
Ῥᾳ!]αβϑί ἰγείθη ἰᾶ551.) Ονγθϑίθβ βϑίθϑί Μη ᾿η ΖΒ ῃ θη τηἱΐ Ργ- 
Ια465 ἀθιη (6 6155 485. ἈρΟ]]Οὴ βθηᾶβ85 ἀἄ8ἃ8 νὰ 465 γδίθυϑ 
τη ἀαθθη Θἤγθη τππηἀ ἀδηη ἀδ6η. ἴπΔ αθρὔβοῃ νογϑίθοκίθη 
Αβομθηϊγαρ τη Ογθϑίθϑ᾽ ἀβόῖθ ρου ηησθη. [ἢ ἀθν [76})6}- 
ζουσαησ, ϑθηθη Εοίηάθη ΠΟ]. [ΓΟ 1 ν χὰ νογάθη, Ὀἢ6ΐ ΘΓ 
4845 νἄϊτου! οΠθ [,Ὧπ4, ἀ16 Οδίίογ τπηἀ 5θῖη Ὑδίονῃδιιβ, 1ῃη΄ διῇ 
56 1η6πῚ ἥοοθ Ζζ! βθϑηθῃ, ἀἄἃ 6Γ 85 Βηϊβὕ ΠΠ6Ρ 468 νᾶ- 
ἰοΥ] ]θη Πδιι565 ν0ὴ ἀ6η Οαδίϊογη δηδοίν!θθ 
μϑῖ ΚΘΉΓΘ. 

Φοῖχί νϑγηϊπηπιί ἀφ᾽ Ρᾶάδδσοσ οἴπθη ΚΙασθυι οἱπθν Ὠ]6- 
ΠΟΡΙΠΠ Οἰννα, Μ]6 61" πηδίηΐ, νοη ἀον ΤΡ ΠῈΡ. Ογοβίθβ 48- 
ϑθσθη ἄπιδβοῦί ο] 610 ῃ, ἴθ Β61 Αθβοῆγ!ο8, 445 κῦππο ΜῸ}}} 416 
ΔΓΠῚ6 ΕΠ]ΟΚίγα 56 1η, ν6551.4}|} ΘΓ Ζὶὶ ὈΪΘΙ 6 η ννηϑοῃῖ. ΑΟΓ 
ἀν ΡῬᾶάδεασοσ --- πὰ 50 τηοἰϊν"} ἀθΡ. ΠΙΟΠΟΓ. 5] Πη1σ ἀἃ5 
ΒΟ ΠΙΘππῖσο ΑΜ γοίθη, τὑπὶ ἐϊθ ΕΡΚοηππηρ Ἃ6ΥΓ (ΘΒ ἢν Ἰϑίεν [ἢν 
Θ'πΠ6 ρδββθηάθρα δίθι 6. δι ζβ ρθη -- πῃ ηΐ [ῃΠ, Πη8Π 
556 ἄϊο δΥεείδθησ 465 αοίίο5 δἤγθη ἀπά ηἰΐ 46 Γ 
ἀγα θοββροηάο ΡοσΙΠΠΘη: ἀΔ5. γοΡΠ 1556. δῖ᾽65 πη 66- 
Πησθη. [πάρη 516 Ζι. ἀἰθβθὴ Βα 5100} Ππδοῖ ἀδν ὅ61{6, 
ὙΟΠΘΙ 516 σϑιοιηηθη, Ζι οἰ Ζίθ θη, {γ{{ Ε]αΚίνα ἃι5. ἀθιη 
Ἠδυρι ΠΟΥ ἤθγαιι5. ππᾺ4 βἐϊηλπηΐ Οἤπ6 Θηἰογηΐ Σὰ ΔΠΠη6η, Ψ16 
ὨΔΠ6 ἄγ Ἠοιίον ἰδῖ, οἰπθη ΤἬΏΓοΠμο5. ἀπτὸ σχηγῆς Δδῃ. 

Εγϑβϑίθϑ Εροϊβοάϊοῃ 86--471. 816 Κἰαρί 1ῃγ πη80- 
Ἰᾶββισθβ [614 ἀθγ Ναίαγ: τηῦρθα 516. 810. ἴῃ ἤρθη. ΚΙάρθη ἘΠῚ 
ἀθη γαίοῦ 41|1|6 10 βίθῃθῃ, ἢ]θπηα]5 σγοῦθ οἷα ἄδνοῃ ἰ[ᾶ5356ῃ, 

ΒΟΠ ΘΓ βίοίβ νὸν ΑἸΪΘΡ Αὐιρθη ᾿ἤγθη ἰδαίθη δ θἢγιΓ Θ ἢ 66 ἢ 
πη πτῇθ ἤδομθ χὰ ἄθη Οδιίονη [6 6 ἢ, ἀ16 1ῃγΓ ἀθη ΒΡ 6 Γ 
ΒΟΠΙΟΚΘη τηὔσοηῃ, ἐἀᾶ 516 Δ||6]η ἄγ δγαγ οκοηάθη [1 θὲ ἢ 165 

᾿ΒΟΒΙΏΘΓΖῈ5. ΠΙΟΠ ΘῊΡ σου 86 η 561 (80 .--Ί20). 
)ὰ δγβο οἰ ηΐ νοῇ 66. δεῖία ἀθὺ δίδαψ ΘΓ ἀοΓ ΟΠΟΥ ἀ6Ρ 

ἘΓδιπαϊπηθη, τἀπὶ Ε]ΟΚίΓα σι ἰγῦβίθη, πη ΠδοΠ θη 6 510ἢ 
ἴῃ ἀοΥ ΟγοΠοβίγα δι [σθβί6}} δ΄, 50Ππηπηΐ οι" πη ΕΠ] οκίνα οἰ ηθῃ 
Ἃ16 ϑ5.6}16 ἀον Ῥαγοθοβ νου γοίοπάθη Κα πη 05 δη (121--- 
250), ἴῃ ΨΘΙΟΠοιη ἀϊθ ἰῃ ἀθπὶ ΤΊ ΡΘΠΟΒ. ΔΒ ΘΟΘΡΓΟΟΠη6η 66- 
ΓᾺ 16 1η Εν θἀορησ ἀ6Γ ἰΓῦβιθπήθη Ζαυνθάθη ἀθ5. πο. ἰπ 
ΒΘΠΊΘβ85η6Ππ ΕΟ ΡΊΒΟἢ 1 ννοῖίον. πηο νι ὑνογάθη, [)6ν ἀθπὶ 
ΒΓΌΒΒ6η ΚΟΠΊΙΠΟΒ ἄοι (ΠΟΘ ΠΟ η. ΠΟΙ ρΟθΙ ἀοίρ ἀρβᾶης θ6- 
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Κἰασὶ χιορϑί (δίγ. ἀηὰ Αηιϑιν. 1) 465 γδίριβ ἀ 9 ΒΚ, 
ἀδηὴ (δίν. αἀηὰ Δημβίν, 2) ἀὰθ ἀδάμνο) ἰγδιγὶσ σοβία!οίθ 
1,005 ἀδνΡ ΕἸ οΚίν 5610 51: ΜΌΡΔΗ 510}} (δί1, ἀπ Απμβίν. 8) 
ἀν νΥυηθο ἢ ΘΟ] 658ι. ἀἄᾶ85 ἀθὴ ΜΝΜῦγτἀθγη 465 αίθιϑβ 
ΘΉ ΠΣ ἢ Πθη ψοράθ, 6 Βροάοβ ἴαϑϑδί ἀἴθ νεϊάθῃ 
ανιπάϊδηθ ἴῃ ΕἸοΚίγα 5. ΑΙαρθη, 5 ἢ 6 2 πἀπὰ Π 8535, θοῖἀ6 
5 465 γιοῦ 5. πη ἤρθη ΟΠ ΟΚ88] θη ΒΡ ΘΘἢ., ΖιιΒ8 ΠΠΠΊΘἢ 
πη οηἄοί γΐ ἀ6Ρ. Θη ΒΡ ομ πάθη Ερκᾶγαηρ, πἰθ νου 6 516 
ἀον ΚΙασο οηΐβαρθηῃ, βίθίβ 6. 516 διῇ ἤδοῃ δ βηηθη. ΘΠ ἢ 
Κοιηπηθ ἀϊ686 ηϊοϊιΐ, 80 0 πη ΘΙ ]ΠΙσο ὅομ 6 
πη ἃ Ετσ δι Θ᾽ πη 6} ἄθη Θη ΒΟ 6 η ἀδῃ!η. 

ΝΟΠάθιη ᾿ϊογδαΐ ἀϊα ΕὙΓοιι Πα] ηηθη ΕΠ 6Ἰκι᾽ 5. δ. 16. 6}}- " 
Γοηἀ ἀπ}. ἀ16 ΟΠοΥ ἃ ἢ οὐ ΚΙ ὅλα ἤΔθ6η., 516 βϑίθῃ ϑθΡη 
βΟΓοΙ Δ, 5101} 1Π0 Ζιι [ἄσθη, νυ θά} Ε]Ἰίγα ἤΔῸ ἢ) 50ρ0}0- 
ΘΒ ῃ ον δι{(6 (ΑἸ. 201---ὃ90. Ζὰ Δηϊ. 891) ἴῃ διβ[ ΟΠ 6. 
Ἦἢρὰ6 (254--3909) ἀϊθ6 γόῦῃον ἴῃ ᾿Ἰγγιϑοῆοη ϑοηνιηρο ρσ6- 
ἀυδδογίθη ἀράδηκοη πη (οί }]θ. [ΠΔ ΟΠ ΠΟΙ Ζ νϑη]δηθ8 
ΝΔΟΙΒΙ ἢ , ἀἃ 45. ἀδη δ ηοιυ ἀθίθη γδίθι" δηροίηδηθ, Τ ἂρ 1ΠῚ 
Τὰσ νυδοῆβοηδε [6] ΒΟΉ. δα ἢ ᾿ἰᾶβίθ. 816. ϑίβθῃρβ 11] 
[οἰ ηἀ56]] σϑίθη ἃ! 1556. δὶ" Μιοι, μηΐ586. τη ἄρῃ [Πν 
ϑοριοίοηάθη Μόγθρη. ἀηῖοῦ οἰ ηθη [)801}186 ἰθθθη τη ἄργθη 
Ιλ 551056. ΕΡΘΟΙΠοΙὑ πη ἔγθνθ! "δ 65 ΟΠ θη. τη} [ΓΘ 61 
τ! δηβοῆθη. ΝΡ 616 Μιίίον θη, Τὰς ἀον υ!ηονάϊης 
[6 5.110} [616 Γ6, πη 556. 516, ἀπ ΠΪΟΠΓ 10} ἀδΡδπ ΘΠ] θυ } Ζι 
ννοράθη, ἴῃ 50ΠΠ|0} ΑΡΘΟΘΟ Θἀθηο1 510} διιθυνθίηθη. θηη 
Β0ηϑ8ί, [8886 Κἰγί. 516. τὴ ΙΓ 6γὴ Ποάθη ἃη, ἀ855 516 465 γὰ- 
ἴθ γ5. ΒΙΟΠΓ νουθθββθη Κῦπηθ: ᾿ὔλθ ἰ6ηὴ60 581, ΘΟ θβίθθ ΨΟΡ6 
ΚΟΠΊΠΊ6η, 50. 50} 6. 516. γ0} ΟΥ̓́Θ τη 5ίο586 θυ 5 Πα η- 
σοῃ θοῦ ΕἸοἰκίγα ἃι15, (16 ἄθη Κηδθθη ἰἤγθη Πάπάθῃ. οἢϊ- 
ΓἼ556η: 6(6γ [οἱρα ΡΒ. ]6 βίδο!]θ 516. χὶ ᾿πηΠἼ6 } Πᾶγιογη ἢγο- 
Ὠαηροη Ὧἃη. δίθίβ Πποῖο 516, βϑαρὶ Ε]Ἰοκίγα, δα Ἰἤγθη θγιι- 
(6ν, ἀθὺ πο ΐ δυβόμοῖηθ. ἴῃ 50 ΟΠ 6 1" [ρα ἀὐγ 86. ἀοιμηδοἢ 
ἀο (μον Κοὶπθ Μᾶάβϑισιιηρ ππὰ [ΡΘα Δ] 106 5.6! Πηρ Ζ" 
Μαυΐον νὴ 1 ἰογ θη. 80. 50} 0581 ἐ16 δά τη]ΐ 46 δη 
416 ϑρι{Ζ6 σοϑίθ!! θη Οἀοάδηϊιθη ἃ}}. 

ΔΙ5 ΕἸοκίγα [θυ ἀϊ6 βοῃ Ποῦ ηθ Εγασο, Οἢ ΑΘσΙϑΠ08 
1π| ἤλιιβα οὶ, υδυηθὶηΐ ἢδί --- ΟΣ 115. ΔΡΖΙΠΘἢΙηΘη 15, τη 
ΘΙ ΟΠ ν Βίλοησο Αθριϑί!ο5. ζὶὶ βο δ! θη ΗΠΟΟῚ --τ, οὐ] οἵ 
510}. ἀν ΟΠοΡ πδ0Ὸ}} Ογθβίθβ. ΕἸοκίγα ον θυ, 65. Ὀ]6 100 
μοὶ βίθίθη Ὑϑυβρυθο μι πσθη σὰ ΚοιηπΊΘη: ἀ00}) Ὀδιΐα 516 ΠΙΟΠΪ 
[οεΓ δῇ ἰῃη, 80 ψὔναο ἢν θη. ΠΙΟΠ ΘῊΡ γθὴ ΔΙΙΟΡ 
96], 
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Ζοίχί οὐ] οκί ον μον ΟΠ βοί μ πλ15, συ 6. τη ἀγ8}- 
ΒΡΘΠ 6. 815. ἀπ) Ρα]]αϑί {|| ΟἸΘΙ οι. τηδομὶ Οἢνγ8., δυΐ 
ἀογθη ρου! ρον Β᾽ηη ΒΌμοη 150 νογδιιβθθαθιίοί νυν, (6. 
ΦΟΙννοϑίου γογναγία, ἀ885 δῖ6 Β0ῇοη ΜΝ ]Θάθν γ0} ἄθιη ἤδιβ6 

ΚΙασο. ΑἸῸΙ 516 [ἅ]6 ἀθπ Πλοῖς ΠΡΟ Πρ, ἀἃ 65. 1} 806 
δὴ Κι [6 16, θΘ4]αθηθ. 816 5105) ἄθη {Ππηϑιδηάθη πὰ 50 
50116 διιοῖ Ε]οἰκίγα (πη, ΟὈΒΟΠΟΩ 516 ΖΙΡΘΌΘΏ Πΐϊ586, (55 
ἀλ5 Πϑοδί δυΐ ἀδθν ϑοῖίθ 1606} 861. Νὺὰν πίογιν ἄγῃ κοι 
σοροῃ ἴα ΗδΡιβομαἊ δι οθγθ [ἢν 61η [γθῖθ5. 66. ΕἸδκίγᾶ 
βηίροσηρί βομαῦῖ, νὰ ΟΠΓγ5. ΒΡΓΘΟΠ6, 561 σόοη {{Ἰγί, δἰηθθ- 
Ιογηΐ : 518 50116 ψνᾶθβ!θη, 00 516 ΙΓ ΚΙ. [Ὦ 50] 6 σοι ηηΐ 
Θο] θη 0116 οὐδ [γ᾿ ν Π]β ϑίηηϊ, ΟΠη6. ἄπΓῸ}} αἰ6 ΤΙᾶί χὰ 
Βοννἄθγθη, Μ16 516 ὁ5. Π61η6. ΘΠηη ΘΠ 816 ίδηρθὶ δῃ 
Κιαίί. γουβοϊίζο ἀπὰ πΙοἢ τὴἱΐ ΕΠ οἰκίνα Ὠδηά]6, 718 1Π7 Ζιι- 
ΜΊΔΟΓ 861, 50 Ζοῖρθ 8ῖ6. δι σῃδῖῦ 46. ἀσβπηπησ. Δ ΟΠ 6 ΔΡῸΓ 
ΕἸΘΙκίγα ἢν ᾺΟἸσθη, συ] θη Οθννηη τυγθ ἀ85. ὈγΙησθη Ὁ 516 
1606 1ὰ ἀοο]ι, οἰθηᾶὰ ἔγθ1]} 10, 8108} 5186 θθγθίθ ἀθη Εϑι μάθῃ 
ΒΟΒΙΠΟΥΖ απ Θἤγ6 ἀδάμγο!) ἄθη γαΐίθ. ΟἝΟἤνγ8. ἀάρορθη ἢΔ})6 
ἄδθη ἢδαβθ ἴῃ Υογίθηῃ τπὰ ἰθθ6 ἴῃ ἀον Τηδὶ ζΖιιβδηηπΊθ Τη1ΐ 
ἄδθη Μόγάθυῃ 465 γαδίθυβ. Μῶρε ἀ16 [οἰσα Ὑουγ ΠΟΥ ἢ 1ΠΓῸΡ 
ΤΠδιογβίθη ἰἢγρο Βοοπησοη ἀδίν [ἂν 5100 ΒδΠα! θη: 616 
ἀΠΔὈΙ ἄϑβιθο Κίαρο 561 ΒΕ] κίνδ᾽β δἰ ηΖίσο ιν" ΤΙΟϑί. 

Νδ0) Νήδγηιιησ (65 (ΠοΥβ. νῸ" [ω6] θη 80 ΠΑ [ἘΠ ΟΠ] κοΐ 
ἀιιδδοῦὶ Οἢγγ5., 8516 ννῦγαἀθ 1] Κίγ 8. ΒΘηθηθη πΙ Ομ μον ἢνΐ 
ΠΆΡΘη, μᾶϊ6. 516 ΠΙΟΠΐ γοῇ δον "6 πὶ [,614 σοῃδνί, τνϑ  ο]ιθ9 

76 Π0Ρ θΘνοΓβίθ 8. [8 58] ΠδΠ1Οἢ γοη ἄδποη ἴῃ ἤδιβο μ6- 
ΒΟΠ]Οβ56η, ἘΠ. ἴῃ οἷπ ἀπηκίο5. 60] 1655. ΟἸΠΖΌΒΡΘΓΡΟη. ἈΠ ΔΠΘΡ 
τηῦσο ΕἸ. 61 φαίον Ζ6 1 510} Βϑάθηκοη, 66. Αδριβιμοβ᾽ Ζα- 
τὐοκκαιη ιν [ἢ ΒΟΒ Οἶκβα] θη 50] 16146. 

Μιΐ ἀθιη Ἠοομροί ἢ] 5. ΠΟΘ 5.01Ζ65. ον κἰᾶρι ΕἸ., 1ῃγροί- 
ΒΑ ΙθΘη πηὔσα ΔΟΟΊΒΊΠ05. ΠΠῚ ο]6 10} ΖΚ ΚΘ ἤΓΘη,. ἀἃ 65. 1ἢΓ 
582 60} 561, γ0ὴ θη) ΟΥθι ] λιι886. ΘΠ [6 Ρ πὶ χὰ ψΘΡάθη. 
ΝΟ ΠΟΟΙΔΙ1] 56 Ὠπίχίοβθη Ζιγθθη ἄμπβϑουῦὶ Οἢγγ8., 50 
ΜΘΓΔ6 516 510} ἀθῆῃ χὰ (δε γαίθυβ. ἀγα θθθοθθη, τὴ ἀδ5 
1} δυϊοοίγασηθ Ορίογ. ἀΔΡΖαθ"ησοη. Βοοιους [Ὀγβοἢ ΕἸ. 
Π80})}) ἀδηὶ ΔΗΪά586. Ζι αἰθ5 6. δ ΠΠ{{᾿6 θη Βοος ππηᾶ 
415 ΟἸγ5. δηϊνογίοί, οἷηὴ ΤΙ ΘΒ ἢ, Μ16 516 οἸΔαθΘη 
πη 556. νΘΡΔη]α5856 ΚΙγί. ἀἄδΖιι, ἐα ἀπγοῃζιοκι οἱ ρ]Ο 2] ΟΠ Γ 
ἸμΟΒ ΒΓ} ΕἸοΚίνδ᾽5 [δσῖσθὴ δ΄ ηη ἀοΡσοϑίδ!ί, ἀδ85 516 δυΐ 
Ἃ6Υ 5161|16 ἀ16 αδίίον ᾿ἢγο5 ίδηηηθο δηλ [{Φ ΘΠ 10} 11 ΒοΙ- 
βίαηα χὶ [οἰβίθη. γί ἀδῆη ὈΙ{[6., 516, ἄρῃ ΤΥδι [ΠῚ μ]1- 
Ζα ΘΙ θη. ΟἾΓΥΒ. 6158 ΠΕΡ ὙΥΘΠΙΡΘῈΒ Ζιι βᾶθθη, ὁδ8 516 γ0ὴ 
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Ἰοιηδηα θΡ δ ΓΘ, ὑνϑ] μον Κ γι, ΓΡα Π πη σ θη 5. θ6] Διο ἢ, 8415 516 
ἰπ ἀν Αηρϑί ἐθ5 ἤθνγζθηβ ἄθὴὴ ρθ]ϊοβ ἄθη. Τύδαι. ογζᾷμ!ῖ 
μαϊ: θ᾽: ΘΙΏΠΟη 56ὶ νι ΘΡΘ ἀπ ὰἀ ἢ 6 5οῖἢ 
ΑΙ1685 οθρίθνιΡ ἃιιΐ ἀἄἀθὴ ρογὰ βορ[δηχὶ ἀπά οἷη 
ἀαγδβ [ΓἸΒ50 ἢ ΘΗ ΒΡΡΟΒΒΠΘΡ ΒΟ Β5Π1ὴΡ 06 ἀδ58 
ϑᾶη 26 Μγκοηδονί δηἀ ἀρβογϑομαί οί. Νοομια 18 νναρηΐ 
ΟΠ Ργ 8. 1ῃγ6 ΟΠ ννοβίου, νοὴ Γι ΘΒ Ο πη Π6ῖ 1 516}. πολ 
1η5. {Ππρ|οκ βιάγζθη δι ἰ556η. ---- 

(θοῦ νοῦ Αθβοιγ!οβ. ΟΠ οθρὶι. 521 {Π{ θ6Ι ΡΠ] 1.6 η6 Τγδιιην 
(65 διθβίομογοβ ἢν. 40 (48) ἰαιιίοιθ: 

τᾷ δὲ δράκων ἐδόκησε μολεῖν χάρα βεβροτωμένος ἄχρον. 
ἐχ δ᾽ ἄρα τοῦ βασιλεὺς Πλεισϑενίδας φάνη. 

[Θγοϑίοθβ Πϑῖβϑί ΠΔ0]} οἰ Π6 ΠῚ] β6ῖΠ6} γον Πγοη Πλεισϑε- 
γίδας.) ΒεῚ ΑΘβοθγ!ο8. τηοιϊνὶνὶ ἀογ. Τὰ) ο᾽ οἰ ἢ} {8}}15 (ἃ 5 
Τοάϊοηορίον τπηἃ ἀΐθηΐ ἀἀχι, ἀοη Ογθβϑίθβ, ἀθν 416 Βοἀοαίαπο; 
Ππισβ. ογκαηηΐ, 1ῃ θη θη ον θ θη ζιι θοβίάγκθη. Β6ὶ ϑομ. 
ἰδὲ ἀθὺ Τγαιπὶ πῃ θ65{1πηπι|ῖο ν᾽ Θϑ ἢ] 6η.,. 50 6455 4ἴ6 πῃ06- 
ἴαησπο ΟΠ βο  ΠΘἢ}}5 ΠΙΟἢ 5 Βοβοηάρο8 ἀἀ 1 σι Πηάθη Ὀγδιιοἢΐ, 
ΕἸοκΚίνα ἃθὸῦ ἀπ ἀοΡ. (πον ἤγοΡ δι πηηπηο σρηηᾶδθ85. αἀΔΙἼη 
οἰηθη δονυρθοίθῃ φόμ Ποῦ ἤδοια μορονἄββθῃ, ΚΙιγίἀιηηθϑίνδ᾿ 8 
᾿ῦϑ65 (ον βϑθη Δ06᾽ 5108} ἀδάθγοῃ γορρᾶι!ῃ, ἀ8585 816. ἄθι 
Τιυδιπιθ ρ’Ό5856. Βραδαίαησ 6 Π|6 9, οἸη6, νι θ6ὶ Δθβο ν}08, 
ογϑί ᾿Γγαδαπιάθι οι φιὶ μοίνασοη, 61] Αθϑοθγ]ο85 ογίδῃνι Θιο- 
ϑίθ5. ἄθὴ Τγδιη σθηδιι γοὺη ἄθη ΘΙ θη (65 Πδιιβθ8: ΠΪΘΡ 
ΓΔ ΘΓ σ8Π2 Βοι δας ογνά ην απ ΟΠ γγ5., 416. 1 οΡσί 8118 
ΖΘ Ηδηὰὶ ᾿αΐ, Ιορὶ Κοίηῃ ἀθν οί ἀἀραι!, ἀπο. 6] ἢ 6 
Ροοίϊβοιθ. Αη]ασο ἀογ ΕἸπάνιοἶς ἀ65 ἀδῆζθη ψν6]ϊ νν 1} ΚΒ ΠΊ ΘΙ 
νυ ὶγά. Ποὺ ΕἸεκίγα, νοι θ Οτγοβϑίοϑ Απἰκαη ἢἸ 0} δἰπίθ, 
να ῥ᾽ δι! ἢ. οἰπθ ΑἸιββιοῃῦ δαΐ Ποίιαης οὐ ποῖ, ἀν Ζυ- 
ΟΠ ΔΙΟΡ θοῦ; Μ ΘΙ ΟΡ. Ογοβίοθ᾽ ΡΙδῃ Κοηηΐ, τἢ1|885 ἢ ἤθη 
Τγδιιη), ἄθη ἄθι βορ!οκ]οίβο6 Ογθϑίθθ σαν ΠΙΟΠῚ οὐ ΠΡ, 
οἰπὸ γογρθοάρυίαησ σὰηΖ πάγον γί ορθ ΠοΚ θη.) 

Νὰ δυοῖν ΕΙοκία ἴπγ6 ΘΟΠυνθϑίου ἴῃ τη] Ὰ6γη ον θη 
ζιι ΘΒ. ΠἸΠ|6η, αἴθ δοίο8θη Ορίογσα 6) 86 1Πη6} γΟΡΓΠΟ 6 ἢ 
Μοόγάρυιηη ἄθη γαίου. ΟΠ χι ννϑῖ θη, ν᾽ θη " πη Π88Γ- 
Ἰοοκθη γοη "οί ἀθι" ομννθβίθρη Παιρί 445. αΓΆ}} Ζιι ΒοΠπιὔοκθη,. 

πηὰ δὴ ἤδη γαίογ, ἀθπ 416 ἤδοιθ. πὶ ΠογΖθη ἰἰθσθ, 488 ἀ6- 
Βθοΐ χὰ στἰοιίθη, Ογοϑίθβ πηῦρο δἰ σσγοίο. θη [155 δα ἄθη 
Νδοκοη ἀ6Γ Βοὶπά6 βοίζοη. 6" (πον γᾶψΠ σ᾽ ΘΙ ἢ [8118 χὰ πηἀ 
αἴθ 5 μ] !ομῖ6 Ὑ Δ} ο. Παΐ ἄρον 416 βοινομίο πο ΟΠ Υ8. 
80106 Μδοιιί, (858 816 βίο. Καῦγζ δηίβο !!θϑϑί, χὰ [Ὁ]Θ6η: 

»Ἥ 
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ΠΡ Ὀοβοη ὄν 516. ἄθη (ΠΟΥ διι5 ΕἸΡΟΠΓ γῸΡ ΒΟΉ ΜΟΓΟΙ Βίγα[ρ, 
1ῃΡ Βορίπηθη φθῃθῖπὶ Ζιι Παίίθη. “ (Β6Ι Αθϑοῆν!]ο5. ΟἸΤΘΙΟΠ 
[{Π|γ1. Θ᾽ ΘΙ ΟΠ [4115 ἀὰ5. ΟΥΑΡορίον ἴῃ. ἰἤγοπὶ ϑ΄ηπ6. ΠΙΟΠ , ̓ηάἄθιη 
ΒΙΟΚίΡα ἀἄθηὶ δ] ἀ685 ΟΠΟΥ5. πδοιριοθί. Βοβίμημηί ἴῃ ἄθη 
ΟΠ οΘρμογθη ἀθν (πον ἐ16. ΝΥᾶγίθυίηη, ΚΙγιἄμη πο βιΓ᾽5. Β65161- 
Ι'πϑ ἃη ΑΘοίβϑίποβ. π] ΟΠ διβζατ μ 6 η, 50 Ππᾶΐὶ ΒΟρΠ ΚΙ 65. αἰ 
ΟΠ ΡΥ ΒΟ  Π πη Ϊθ ἴῃ ο] οί μα Πμᾶσρ 65.611.) 

Ι͂ οὐβίθη δίαβιί πιο (472-515) νου οῖδϑὶ ον ἀπγοι 
ἄθη ΤΙΔῈΠῚ ΟΡ ΠλΠ ἢ σ6. (ΠΟΙ τη] ΠΠΠΠΠ6Γ δ θη 461 Ζιιν υβι οἢΐ 
485 θα] θα ΕΒ θίπθη σουθοη ον ἤδομθ, ν ΙοΠ6. Πριιθ5 ΒΙαϊ- 
γΘΡΡΊΘΘΘ6η ἴῃ ἤδη νοὴ [γδηΐίδης ἢ 6 1 ΠΟ’ δάηθη Ηδαβ8 
5 ΠΠ}|6 ἢ νοΓ6. 

ἀνμοῖίθ5 Εροϊβοάϊοη (δ16θ--1057). ΚΙγίδηγηοϑίγα, 
γγ6]0Π 6. ἀ6πὶ ΑΡΟ]]Οη Ζιὶ ΟΡ ΌΓΠ 8115. ἄθιη ἤδιιβ8 Ἰκοπηπηΐ, 50}}}}} 
ΘΊ6 10}. Ε]., 4455 516 65 σρουναοί, ἴῃ Αδοβ 05 ΑΡνβθηΠοὶξ - 
ΤῊ ΓΘ) ΦΑΠηΠΊ ΘΓ ΚΙ θη ΠΟΓΔιβΖι Γϑίθη : γα 516. ἀ06 ἢ} ΟΠ - 
ἢ, ΠΡ ΜευίίοΓ 415 [γΓονοπ46 ἀθθ]δίογπη θ61 Φοἀουηδηη δη- 
Ζυβ ον ἄγζθη, ἀργαὸ ἀδά ο ἢ} 6 ὑνογ 6 516. σὰ {ΠῚ 6 πὶ 560Π161- 
ἴθῃ φοργδοῃΐ. θη ΠΕ]. 5160}} βίείβ. δ ἀἴθ ΕἸπογ ἀπησ 1Π|Γ685 
γαίουβ θϑυαθ, 50. 5606 δἷ6 ζιι, ἄθη Μογὰά νυ ]] !ῃνὶ χὰ ΠάΡθ 6: 
Δ|16]η ὨΙΚῸ 406 1ΠΠ οὐ αϑϑὶ, ποτ 516 [γ᾽ 516} 4}16]η., ππά 
ΕἸ. Πᾶ08Ὲ ἀθν ΠιΚκα θϑιγοίθη τη ὔβϑθη, ἐἀὰ Αρδιηθιηποη ἢδΡῖ- 
ΠοΥΖὶσ ΠΡ] Προ ηεῖα φοβο ]δο  ο Πὰ})8., ἀἴ6. 516. πη ΒΟ ΓΖΟΠ 
ΘΘΡΟΓΘη τἰπἀ ογζοσοη. 0116 ΕἸ. ρα. ἄδιη! Θη Βο ἀ196η, 
ἀ455 6Γ' ἄδη Αγρίνθυη δἰηθη Πίθηβί θγΖθισί, 50 ἀμνοὶ 416 Κοίη 
ἤδοθὶ δὴ προ] Κιηάθ: ὈδΠδαμρίδ 56. δἰνγᾶ, «ΠΡ 6. ἀπ 
Μοπθίαοβ ψ ] 6 η 416 ΤΟΙ οΥ σϑορ[ογί, 580. ΜάγΘ. 68 ΠΠΙΡῸΡ 
δονθβθη, Ζι Ἠρ] πα 5 Κιπάθγη Ζὶὶ σγοιίθη. 8516. θΒΓΘΙΙΘ ἿΝ 
Τηδί πο ἀπηἀ4 [ΡΠ] σοηθῖἃ 56108. ν λάθ ἢν ἤδοΠ  σοθθη: 561 
ΕἸ. Δηάγο Μοϊηιιηο, 50 πιῦδθ 516 ἄθη Τδάθὶ [ἤγοῦ ΝΟ βίη: 
πίον ἀγύιοκθη, Ὀ15. 516. Ζῖι ΤΙΟ  ρ γον ΒΡ θη 155. σοϊδηρί βο ἡ 
ΘΓ 66. 

Μίδῃ 516}, ΚΙγιἀιηποβίρα, ἀθρθη γοη ΕἸ Κίρα θηί νου πο 560 }}}}- 
ἀογαησ ἀπγ0}} 1ἢγ ΑὐΠ οίθη νὸν ἀἄθη Ζυβομδαθνη νο]] δία ἴδ᾽ 
βου ΘΙ (οὺ νου άθη 580|1{6,7 [ἅ}}]}} δὴ ἀϊθϑοη Τάρο ἐἠ858 Βὸ- 
ἀὔν[η155, ἴσο ΤΊαΐ σὰ ὈΘΘΡΓΘΟἤδη πηἀ ἀδὰ5 διίσον 6116 (ὁ- 
νυ β856η ἀ}Ὸ ἢ] 50}}}15{150}6 6] Βϑι{ἀπιβομαηρ χὶ ΒΘ Ισθη. 
ΠΔΠ6ι ἰδέ δἰ ἄθν ΕἸ οκίσα, ἀΐθ τηϊὶ ἸΠΘ ΗΕ Νὰβ5. ὑπὰ Β]6 
8415 σον ΟΠ ΠΟΙ (45 Νογί ηἰπηπηΐ, σογη ΕΠ] ΔΙ η155. 510} δι15- 
ΖΒ ΘΠ θη. [{π4 50 ἀμονιγᾶσι ΒΟΡΠΟΚ]65. αἴ Β(Π ΠΟ πι ΠΟ Π6᾽ 
Βοβργθομιησ ΖΝ ΊΒΟΠΘη ΚΙγι δι ποδιγᾶ πη Οτοϑίθθ Καὶ γοΓ΄ 
ἀἄονοπ. πάρ θοῖπη ΑΘβ ον] 05. δι Μιιίοῦ τπὰ ΤΟΙ ου ἰη ἀ γ᾿ 

ΘΟΡΠΟΚΙ65 Υ͂. 2 
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γοϊβο, ἄδ85 ἴθ {οἷ Ὑ ΥΒ ΚΘ 61} ἀδι ΠΡ ἀ ΟΠ] ΟΠ θη γο}}-- 
ϑίδηά!σ οπ ἢ} νυ ἱρά. 

Ῥαηκι γον Ῥαπκί ΚΙᾶνΡ ἀπὰ Βαμα πον διιββί ]θμὰ Βορ!ηηΐ 
ΕἸ. πλἷν ἀθὴ Ζυροβίδη ηἷ55 ΚΙγίδιη δῖ γ 8, εἰθὴ γαίον. δἷ- 
Β0Π]αρθη Ζ μᾶθθη. 5 861 ἐδὰ5 οι πᾶ}! ]οΠβίθ, νὰ ΚΙγί. 
ΖΌσοθθ ἢ Κῦππο, 9] Θ᾽ οἢν 16]. ΟΡ. 516. οἷη ἤθομί χὰ ἀν ὙΠπᾶΐ 66- 
Πα οὐδοῦ ποῖ. 8516. Πᾶθ 6. 0861: νιον Προ, νοὴ ΠΡ 6. 
Β.ΒΙ θη νου γί, ἄθη. ἀμ} σοίδάϊοί. 016 Ὑδνδη]αββιιηο χὰ 

ἀν νοη Κἰγί. νογροβοῃαϊζίοη Θρίοναπηρ μὰ 6. ΑΥὐΐθηηδ. 6 ρθ6- 
θθη, ἀἷθ νοῦ δι ἢ ΔΙ ΡΟ ΠΏ ΟΚΠ ΠΟ. {666 1} η8 
Βο]θιαϊοσὶ ἀον ΕἸοίία ἀπγο σἄη!!οῖα ΥΙἀ5.}}6 ἀϊα ἈΠ ΟΚΚΟΙΣ 
πη ἴα Ποϊπηαὶῃ νῖθ ἄϊο ΑΒΓΔΕ. ἤδὸἢ ΡΟ] ἃ ΒΟ 6 
ὮΡ6. Νὰν ἀϊθ νοὸὴ ἄθν, (οι Πποῖ. ρσοίονάονίο Ορίουαηρ [ῥΡ]- 
ΘΘΠΘΙΔ᾽ 5, Ζὰ ν οΠο ν᾽ Ασδηλ. ΠΡ πη }}}}5 σΘβο ἢ γ 6 ἢ, Πα) 6 ἃκ15 
ον Νοίῃ ρσονοίίοί. (δδοίχί θοῦ ἀποῃ, σᾶ). [λ4]}6 ἀδιη}} 
561η 6 ΒΥ ΘΓ. οἰηθῃ θ᾽ θηδί θγζοίσθη συ ]]}6η, ΚΙγί. σον 0 
ἀδιηΐ πη 6 ν οὶ Πθοὶ, ἄθι Αϑϑι. Ζιι. ΘΒ] θη. δ 0116 
τηδή Μοιὰ αὶ ἢογά οἰηθ δι 69. αἱ. ἀθϑοίζ Πιηϑ.6}| }6, 50 
γολἀδιηηι ΚΙγί. ΖΘΡΘ 510}. δε] θ8ῖ, ἀὰ 816. ἀδὴη γῸ} Δ] ἢ 
ἄθη Το νου μὰ. ΠΟ). 561 416 Ορίονγιιπσ δἰ {16 γογ- 
νη. Οάδθν 56]. εἴν 46 Ρ. θῃ θγ ο γ 566. Βιηἰ τἰ ἀθὴ 
ἀπ νυ ἀν αἰ σοη ΠΟΙ ΓΘ 5} 6} 6 ἃ. Μογάθ τἀπὸ ἀ85 νονυβίοβϑθη (6 Ὁ 
δομίθη Κιηάθυ. διιοῖ. ἴημα [ἀν 'ἄθη Μογὰ [ρ] ρθη θα 5. σοῦθὶ 
διναο  Ἰηχν βοθ. Οὐἤ6Ρ6 14 ΚΙγί, ϑδίθιβ. ἄθη γογψαν, 416 
Κιη ον νουϊᾶπ ἀθίθ ἀ16 Μαίςίον, 5οθα ] ἃ Δ 516 ΣῈ} 
Ἀδάρ 5ίθ!6: 11 σο] 6 ἀθιϊσθηθ Αἰγί. οθθη 50 0} 415 ( ὁ- 
ΙΓ ΘΥΡΓΙΏ ἢ, ἀἃ 516 οἷ οἰθηίοβ )δϑοίη [ἢ γ6, ἀ6Ρ δι 8 
ΟΥοβίθθ ἀΡῸΓ τη ἀ6γ ἔροηἰθ. βομιηδοῆίθ, 0855 516 ἀΐθϑθη 
Ζιι τἄοῃοηοη Μῦν ἀον.. ἀον Μαἰΐου οὐρΖιίομα, ψοῦγάθ 1} νοῇ 
ΚΙγί. νου ροννονίοη. ον. ννάραθ. 516 ἴῃ ἀν ΤΊδὶ -- 50 θη] 
1πδῸ} 516. οἷη ΠΟ], διι8 ΠΓΘηῚ ΘΙΠηΘη - ἐδ πη, Πᾶϊ6 
510 ἀ16 Κυδιι. ἀἄάχα ἀπ ἀ 6 55} Δ 1} πῦσο Κ͵γί. 516 ᾿πη 6 }}1η 
ΥΟΥ 4Π{6Ρ Υ Ε] 1 βοθ! 1 ἀπἃ βο δ η}}]05. ΠΟΠΏΘΗ : 561 5160 ΜΠ - 
110} 580, ἀλη τηδοῦθ 516. 46γ Ἀμϑίδιηπηηρ σοὶ Κἰγί. ἰκθ] 6 
Φομδη 6. 

ΜΙ υυαιποηάοπ. ἀοθοθνάθῃ αὶ Κιγ ἀν βομ!ασ. δι 
50ΠΗ1ὰρ ἐΡοΘηάθη ἤθάθ. ψισοηδιι. 516. οΡκἰᾶγι ἀθ (ον, 46 Ὁ 
ἄἀδηλ ΑἸΒΌΓΙΟὮ. ΠΓῸ5. ΖΟΥΠ65. χὰ ΜΘ ΏγΓΘη ϑοῃί, ΚΕ]. 561 ΚΟΙΠΟΓ 
ἈΠ ἀοκβιοῃς χθ}}}. νου ἢ... ἀ4ἃ 516 Β0ΠΔΙΏ]05 ΘΘΠΠΡ 561, ΠΠῚ Ζ1 
46 ΔοΡοβίθη, χιι 50 "ΘΙ θη. ΕἸ ΘΚΙΓὰ ὄρ θθν Πδοιϑί ΒΗΘ, 
ΑΙ] ΟΡ! ηρ 5. Βομᾶμηο. 516. δῖ 0. ἀ6 1 δομδι !]  οϑθη ΠΙηρ 6, ὁἴ6. 56 ἴπ 
Ἰγοη Υογίθη, θογ γί: ἃ θι" 485. 561] 46» Μαΐου ΘΠ] ἀ, ἀἃ 
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516. 184 ΠῸ} ἴῃ ΟΥ6 ἴᾶθϑ6. ννὰ8 716η6 {{π|6Θ. Κγί,, ὑγό]ο 6 
46} Εογίβοιζαηθ 6]η 65 Υ̓Ο  ὑγ ΟΠ!5615, ἀ6. ἀϊ6 σάηχα ΝΙΟΠΙρΡ- 
Καὶ. ἢγῸ ΒΟΠ ΘΙ ΘΙ Π46. 50. ΟΡ ΡΔΙ ΠΏ 95105. 8ὴ5 10} σοχο- 
ϑθη Πδί, σΌγη οἷη πα τηδοῆθη Μ1]], ΜΊΘ 6. Π0}1 ἀἰθ πη θ6- 
ΓΟΙί5. ἀαγοῖ ἀἢγγ5. θοκαηηΐ σουνουάπο Προμπηρ, Ε]. ὩΔῸ} Α6- 
ΒΙΒίΠο5᾽ ΠὐοκκηΠὉ ΒΟβο θη. χὰ ΟΠ]. Ἃ6. νούβίοῃ! ΕἸ. 
510} ἄδζΖιι, ΚΙγί. πηροϑίογι ΟΡ θ᾽ Π Ζι Ἰά556η πη Ζιὶὶ ΒΟ ΘΙ σθη. 

Ιὴ [6156 δΔη6θθα θη 461", [ἢ ΑΘηθϑίΘ ὙΘΡΒΟ ἢ] ΡΠ 6. Ἀη- 
ΒΡΓΆΘΠΟ. ἂη ΑΡρΟ]]οη, Ζὶι ἀθββθη ΒΙ[ἀβάμ!6᾽ 516. ΠοΡδη{, Παλι 
516 ππὶ οἰ ο! ] ἢ. νη άπηρ ἀ65. Ζινθ θα θη ΤΓΔΙ]5, ἘΠῚ 
τη σοίγ 6 ΡΠ ΑΙ 1165. ΖΦ. 58 6] 6} 6 5. Π}Π ᾿ἤροη ΕΒ θαη- 
ἀθηὴ απ νν ο ]σοϑιπηίθη Κιηάθνη. (ΘΠ ΘΙ ΠΏ ]55γ}0}} ᾿ᾶσϑι δἷδ 
ἄδηη ἄθη ὙΥπη βοὴ ΟΡ ΟΠ], γοη Ονοβίοϑ πη Β16-, 
Κινὰ Ροἴγϑιΐ σὰ Νογάδη. -- 

Υ Προ ἃ ἀϊθθο8 ἀδθείβ δυβοῃθιηΐ ἀθι Ρἄδασορ η΄ ἀοΓ 
"ἢ Προ Θϑηθη ἤ0116. Εν [γὰρ ἄθη 6Ππον ὩΔΟΙΙ (ΘΓ γγ0}- 
ΠΠη5 485 ΑΘοΊβίΠο5 πη4 οὐγᾶϊ ἢ 1ἢ ἀοΥ. 85 ἀθη) ΠΙΗΓΘΡΡΙ ἢ 46. 
ΠῸ ΜΙ ΘΟΥ πιο νου ἐγδιθμάθη ΚΙγι. 16 ἀΘιη ἢ] ηη 465 ΚοηΙξβ.. 
πὶ ΑυΠγασα οἰπθ5 ἰγθαθη γι π]οΐθη ὈΥησί οΥ [ΓΟ 6 Βοι- 
Β0Π ΑΓ -- 50 σιΐ Καπηΐθ " Πδηοίθι8 ἀϊ6 ΗδζΖθηϑυν 506 

ΠΘΘΙΠΟΓΙ ἀδδί[γΓοιηθ ---, ἄθη Τοῦ ἀθ65 Οτγορίθ ΝΟ 5ΟΠΙΠη6ΓΖ- 

ΠΟΠμο Αὐβυαῖ, ἀ1656Ρ Το Βυησα 1π| ἄθη Τοά, γογβϑίπιημηΐ 
ΕἸοἰκίνα, πνᾶγοηά Κὶγί. ροίββθη 60, 1ἢΡ ἄθη Ηργόδηρ χὰ 
οΥγζἅῃ]θη. ον Ρᾶάδαροσ βοῃ]! ἄἀορὶ ΠΠ ΤΠ] ΔΠΒΟΠ ΔΙ ΠΟΠΒΙΘΓ 
Δαβί ΡΠ ΟΠ ΚΟ, Ονθβίοβ ἢ 06. ἃΡὴ ουβίθη Τρ ἄγ ὑγ. 5 ΌΠδη 
ΒΡΙ616 ἴῃ ἃ]|]|6ὴ Αγίθη ἀν ὙΥ̓εἰκἄτηρ![8 δοϑιθοῖ; δὴ (θη Τὰσ6 
ἀθ6ῦ, νῸ 6858 ΔσΘΏΓΘΠΠΘη βίαι ἐσϑίαπάδη ἫΝ 6", ὨΔΠ6 
ἀανᾶη ἤδη 5160 χὰ ΘΡΓΙηΘ6η, 45 Ὀηρ!ᾶοκ σΈΠδθί, 416 Αοἤ 56 
χὰ ῬΓΘΟΠΘη, γνοπὶ 8:2. ζὶ βίἄγζοη πη οἰ σηἸ9 ΠΠ0ἢ) ρ ΒΟ] ο [ἢ 
χὰ ψογάθη. θη δ γουύβι 6] 6 ἀὔγΡο. Δ 06. τηδη ρίοι ἢ 
νου θγαηηΐ ἀπ Μδπηον 185 ῬΠΟΙΟ5. --- ΒΙΓΟΡὮΉΙΟ5. ουννᾶπηΐ δ᾽ 
ΨΟΡΒΙΟΠΠσ ἢ ἢ --- 5616 Πη10 46 Α80Π6. πηΐθυννθσβ, ἀπ ἀ6]ὴ 
ΑΓΒΊΘἢ ἴῃ γᾶν! ον γάρ οἷη νὰ} χὰ βοΠδῇθη. 

(Εν 445 Αἰὐ[γθίοη, ἀ65 Ρᾶδασορσοπ ᾿αΐ ἀθγν ΠΙΟΠ6Ρ. ἀ16 
 ραηθισϑία Ζ6 1 ρον ᾶμ!, Ἰηάθηη ον Κἰγί. πηα 1] οἸκίρα θ᾽ βδ- 

-. 

Τη6η Πηάοί. θιὰ ὙΥΔΏ Θ ἢ ΛΟΙΙΒΒΘΙΠΉΡΘΩ {6 η ΘΟ 6ΡΖο9 46. 

Ὡ ΘΟ νοβίον, ἀπ ἄογθη Τἄμβομαηρ ἰδ 1151 οἸσΘΏΠΟἢ σὰν πΙοἢξ 
ΟΡ ΘΟΠηοὲ νῶν, πηἃ ἀ16. 50} }η6}} νοπ᾿ ΠΡοἀΙ!θοηὴ ἀράδηκθη νϑγ- 
ἀγάᾶηρίοη Κἰασοη ἀ6. ππηδί ἀν! οἤ οη Μαον. ἀἰθηθη χι 0 Π]6η- 
ἀπηρ ἀ6Ρ. οηϊσοσοησοδβοίζίθη (Πδρακίογο [!}η ΕἸοίνα, ἄθγθα 
ΑΡβοῆδιι σοῦδίο ἀμπγρο}) ΚΙγίδιηη 5." 5 ΒΘ ἢ θη δι 15 Η δ ϑίθ 
᾿ροβίοισουί τ], ΤΟΙ Γά5 0} ἀν ἘΠ ΒΟ 158, δὴ ΟΥοϑίοβ᾽ δαί 

νὼ 
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τὰ 56 |081 ἄἴο ἤδοϊο τι ὕροη. Υ̓ΔΠγοπ ἃ 006 ἄπ γο] Ονο-- 
βίοϑ᾽ Τοὰ --- ὦ ἀϊὸ ΒΟΒΠ ἀδριηρ ἰΓᾶσε 80. 5601} ἄδθη δορὶ 
ἄον ΠΥ οι, ἀαθ5 δῖθ βο]ρδὶ ἄθὴ τἱΐ ἀν [51 Βοκαπηΐθῃ 
Ζυβοπαῖον θου ΚΟ Καηη ---, ΕἸοκΚίγα νῦ! σ᾽ γορη] οι, Ἅγ-: 
τἀ ππηοοίναβ ον οι ἀθῸ ΤΆΘΟἢ δυῶν Ζζιὶ δοίη ϑομοῖηῖ, ππά 
ἀὰἃ5. γοη ἀθηηβ θη Οοίίο, ἀθγ, νν]θ ΠΡ ὙΊ856η, πλϊΐ ΟΥΘβ(68. 
15, αὐ νᾶ γοπ 65. ἢιπ᾿ ΠΟῸῸΠ δι ΠΟΙ ΚΟ ἀ65. ΔΘοΊβι 08 σὰ 
μον θη. βοποῖηϊ, ἀπῇ ἄπο Βοβοιριιης ἄον. ΕἸοκίνα ἀθΓ' 
γοΡΓ  Π 611 σὰ νο 5 ἀη βοὴ ΤῊ 0} Ζχι νου! θη : Κοθνὶ 
αἴθ [γπθῦα Βηϊνιοκίησ πὴ] Ὀἰ [γΡοη]θ 4116 ΡΠ 1556 
σγαΐία τῇ τἰπὰ ἀϊὸ Το σοοἸ αι θίθη. Πα] θη ΒΘ ΡΔΙ σον}. 850 
νὰ πο. αν τν 6155 ΒΟΡΠΟΚΙῸ5. 16 ΒΟ ΠΟ 6 Πδηάϊπιης ἀονΡ (ποο- 
ῬΒοΟΡΘη Ζιι γνοΡ Π ΘΟ θη ἀπὰ ἄπιγο ἀθη. γάβομοη δ θο 56) ἀὁΥ 
δ σθὴ ππαἃ δι.πα ποθὴ ὦο. Ζιβο δι. πο τ] πον 1ῃ 
Θρδππιης Ζίι Πα]! [5 ἴῃ ἀθη ἀδν (οππροϑιίοη Π80]} 56} 
ἀμη]Π]οΠθη Οοάϊριι8. ΤΎΓΔΠΠΟΒ. 

6 Πιεμίαηςσ 5 !ρ8ῖ, ἐἀ58 Ογοβίοβ. Βοὶ ἄθῃ ῬγΓ ΒΟ ἤΘη 
ΦΡΊΘΙ ἢ 86] η6ὴ Τοῦ σοπη θη, ἰδέ ΕἸσθη πη 65. ΘΟΡΉΟΚΙ 65. 
ΑἸ ΠἜ]] 6 σοπιιρ [οὶ Π6Ὶ ΑΘΒΟΠγ]05. νοι ΚΙγι. ποοΐ βοηβῖ. 
γγ6 ἄθη ΔηρΘ ἢ] ΟΠ Θη ΝΥ Πγ ον, ἀδν οἰ ἴδον ἤθη Τοῦ μϑγῖο - 
ἰοῖ, Δ 6} ἀοπ πᾶθ νη [{ἰπηϑ ἀπ θη. ΘΟΡΠ 65 Βυπηάδιης ἰδὲ 
Θὔθη 50 παίιν}}0}}. 415. 516 Β᾽ ΠΉΓΘΊ ΟΝ διιϑσοβο οἰ πηα χὰ 
οἰηθῃ Ῥγδομίβιοἰς ϑοίηθ Ῥοθϑίθ οὐ θη δῖ. Μιιβϑίθ 68. 
ἀοο] 'σαηζ Πδίζν! οἢ ΚΠ Πσ6Πη, ἀὰθ5. οἷ 1ηΠ] ΒΘγθοἢ ΘΙ ρἢ 15 
ΠΟΙ ΠΟΥ Δ ΟΠΒΠΟΡ Εἰ βίο ηβομη ἄθη ϑρΊ6Ιθη. χιζίο!ί. ΠῸΓ 
ὨΙΟΙΘΡ 06. 1655. 510}: ἀἴθ θ᾽ σρη! θῖν πἰο ιν οηίσοῃ θη, βοῖη6 
ἀοιὴ ΖΔιβομδπθη 66. ΒΡΊΘΙα πἀπὰ ἀν γχαμ! απ νοη ἀ6η56]}}6 1. 
Ἰο ἀπ β  μ ΠἜΠΠ ΟΠ. οὐσοθοπθ Ζιβομδιιον ἀπ νο]}. οἷπο οἠδηχθηάθ 
ΟΠ ΘΘΡηρ᾽ φιι [6556]η ἀπ Δ 0} ἀδάπ ἢ θη ΒΙ1οΙς νοη ἀθιη 
θ᾽ Προ Αὐβσᾶησο 65. ἢ) "41 αὐ. ΡΖ Κοῇγοη. ΝΌΟΝ πη ἢ} Παΐ. 
Γ᾽ ἀἴο᾽ ΤΠ ΘΠ Πα η6. βοῖπϑι [μη ἀ 5] 6. ἀδά ]1 ἈΠ ΟΒΡΓΟΟ ΘΗ, 

ἀ855 δἰπον ον ΖΘ ΡΓΘΙΘ ΠΟΥ ΘΡ Θ᾽ πῇ ἤδη ΠΥ ΠοΠβίθη 5165 
1ηῚ Υ̓ΔΘΟ ΠΡΟ ΠΠΘη οἷἢ ΑἰΠΘΠΘΙ 15ΐ, ἀθπὶ Π80}} 56] η65. Θροηθ γ- 
τσοὴ ΝΟΡΟΉΡαΠΠ]ο 5. ΜΙΊΒΒ ΘΒ ΠΤοἷς ἀν ναηζ νιν. 

ΘΟ Νά νογβιῦβϑι ΠΡΟ ΠΟ. ΘΟΡΠΟΚΙΟ5. σόσοη αἴ6 (Θβο ] 6, . 
θη 6 Ζὶιι Ονοβίθϑ᾽ Ζ6 1} οὙΠ 506. ὅρ᾽ 616 ἴῃ Ρυ 0 σοίρι οτ 
νυνργάρη ἰᾶϑ5ι. θη ΟΡΒΟμΠοη 416 γοΙΚαϑαρο ΔΙ Ιδραίησ8 ἀοη- 
βϑίθθη οἴποη την {5 ΌΠ6η {{ἸΒΡ Γι ΒδΠοσίο, 80 ψαγάθῃ ἄοοϊι. 
ἀϊα αὐ! 6 ἢ τη 5] 50 ἤθη Αϑοηθη ΒΟ] ρμ 8, ογβϑί. 80]. ἀθν ()}.. 
47, 2. ὀΥΠοἸσίθη Ζογβίονιιησ Κιρρ ἢ α᾽β ἀπγο ἀϊα ΑἸηρἰ Κίγοποη.. 
ΟΥΠΙΠἾ80Π), 50 55. 416. ογὔϑίθ Ῥυγίλο ἴῃ. Ὁ]. 48, 8. [ἅ}Π|, 
Ῥαι5. 10, 7, 8. ὕπι ον βοίηθη Ζιβοπδάαονη ἀϊα πηθ 5 (ον ΔΓ. 
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σοβ ἢ  οοη γογρσᾶησο ᾿ΘΡομαρ Πᾶ8}|6 Ζὶ γτὔοκοη, μδΐ ἀθγ 
Ὀιομίθ ἄθη ζιὶ βϑῖηθι' Ζοι} θ]] θη ΕἸΩΓΙ ΘΟ ηρ θη 510} 8η- 
ΘΘΒΟΒ]ΌΒΒ6η, ΨΙΘ ΘΓ 2. Β. βίαι (65. δ᾽ θρ βοθῃθη ἢ θηηθη5. μη 
ἀθπὶ νυν βοβρδηη δ5 οἰ δί, βρᾷϊζοι" δι! ο κοι η 6. ὙἸ ΘΙ βρδηη 
5621. ἴπη ΕἸ "Ζο]ηθη 8000} Πὰϊ δ᾽ ὙΊἼ6] 65. 8115 46. ΠΟΠΊΘΡΊΒΟΙ 6 ἢ 
Β ΒΟ ΡΙθιηρ ἀν ΠΟΙ ΟΠ ΘηΞρ1616. χιὶ ΕΘ ἀ65 Ῥαΐγο!]05. γῸΓ 
Αὐσθη 6 ΠΕ ἀηὰ ἀπο} ἀἴ6 Εν ηπθύιησ δὴ 416 δ άἄθιη. 96- 
θηΠΘοίοη ΑἸ ΘΉΘΙ σορθηνγᾶν 56. ΠΟΠΊΘΙΊ5606 ΡΟΘ5Ι6. δίηθη πο 
Θουϊησθη ἢδ]Ζ διὸ} ἀδάπγο! βθίηθ ΒΟ ΓΙ θιη. νου] ΘΠ θη. 
Νὰ ΠΟΘ 6. τη Π00}} ἢΐηζιι, 4855 1656 Ατί 465 Τοάθ5 ἦ16 

. ἘΤΟΚΙὰ Ἰῃ ὉΠ] 80 [ἰοἴν6 ΤΊ ΔΊΘΓ νΘΡΒΘΉΙΘη Πη55[6,. 710 ΠὰΠΘΡ 
461 ΠΟΡΡΠ ΟΠ 6 ΒΟ. ἀλΡἂ ἢ ΘΟ Ο56 ΠῚ Ὑν8 7, “45 ΠΟ] 516 1 150}}6 
ΟἸάοκ χὰ οὐ ησθη. ΚἸγι πη ϑίγἃ ἈΡῸΡ Πη5θί6. ΠΠῚ 50. ἴγθ ον 
δ ΓΑ 6, 16 ΠΊΘἢ 5186 δἰπθη 5016 Π6ὴ ΟΠ ΑΡδΔΙΠΘΠΊΠΟῊΒ 
Ὠδίι6 [ἀγοῃίθη τη ὔβϑοη. ΕΠ] ἄβθουθθίθ τη ΠΙΟΝ ,. 6855 
4ὁγΓ πἀὔροῃουνο ἰὐηβομννηρ 465. [ἀϑὲ δυγϑ θη Ὠδο]βίθη. 
ΑἸάοΚο 5. 1η΄ 7186 ὙδΡη]ο νη, 16 ὁ5 616 ὁγα!οῃίοίο Εν χά! πὴς 
ἀἰλΡβί6 11, 5101}. Θ᾽ 610) ΠΔΟΙΠΘΓ ὙΟΙ τΠ56 1} Αὐθοη 1 γΟ]]6ι" 
ὝΥ̓ΔΏΡ ΠΟΙ. θΟσ θη 50}}.) -- 

ΚΙγιδπηηθβίγα, ἀἰθ ἀθη 4008} ἀϊ6 ϑιη]6 ὅ61 Ναδίαν 

ὨΪΟΏΙ οᾶη2 ΘΒ οἴη Κη, ΒΟ νη Ἰῃ ἼΠΡΘη οὐ βίθῃ Αθι5- 
ϑθυπησθη, 0} 516 ἄθη Τοὰ 1165 Κιπάοθ. [ν᾽ δ σϑῖηθ5. ΟἸ οΚ 
οὐδν [ἀν ογδιβδὶσ χυνδι, 861" σον ἄοοῃ Δο θη: 50}16: Δ Οἢ 
οἰη ΠΙΙΒ5 Δ Πη65 Κη πνοράθ νοὴ (οι ΜαιοΡ ΠΙΟΝῚ ΘΟ ϑ51, 
ΑΙΒ5. θὲ ἐδν Ράθασορ ἅιιβϑουῖ, 580. 8561 δΡ' ἄθηη νΟἢ]} ν γθ 6 Ὁ- 
116}. ροκοιηηθῆ, φονίηηΐ Κιγί. οἴηθη Αηβίοββ, ἄθὴ Επηκθη 
τὴ ἅθον ! Π Π6ν Π16 08 ΤΆ560 8}. σὰ ἀδιηρ θη τη 1ἢγ6 ἀνθ! οσθη 6 
Ενθιάθ καπά χι σθθθη. θιηθδννορβ, δηΐσορηθῖ 816, 561 ἀ6. 
βθοίθ νϑυρόθ] 1}. σοἰκοπηθη, ἄὰ δ. βίον Βοννοῖθθ. νοὴ ἄθη) 
{{πιοῦρᾶηρο ἀθϑβθὴ σόρνδοιῦ ἢ} 6, ἀν γον Ρῆδσο ἐρὰ ἢ οηΐ- 
γὔοκί βοῖηδ Μαΐου ἴοι ψθον Θοβοηθη. 06. ΑΥΓΘΘ5. 00} 
8) 6 6. ἴῃ δίοίβ. δῃσοάγοῃϊ, 50 ἀ855 ἴἤν Τάρο ὑπὰὲ Νάοίθ 
ἴῃ δίοίου Αηρϑί ἀλη ]η σοσᾶηρθη βθίθη, Φδοίχζι 8561 δῖ6. διῇ δἱη- 
128] ἐδν' Βοβογρηἶδθ. νῸΡ ἢΠΠ 1 ἀδγ ΠΟΟΪ οὐ ὔβδονῃ. θ[ι8} 
ἀν ΕἸοκΚίνα δημ! οὐ ρὶ πηι Κῦπηθ πηρσοβιδγὶ ταῃσα Ἴᾶρο γοῦ- 
Ἰ6θ θη. ὶ 

ΕἸοκίνα, 5 ἀδῃϊη ἴῃ ΠΠπγο ΟΠ 6 2 οὐβίανγί, γι 
ΘΠΘ6 110}. ἴῃ ἰδυίο8. ΝΘ ΚΙ ασθὴ. ἅπ5,. ἤὰη αἴθ ὑπηδι{}}10}}8 
Μυιδν οὔ οπθῖη Ἠο νη ψιὶ ἀθίη τηϑᾶσ!]! ἤθη πο] οκ ἀ65. 50}- 
68 ἴοι. Εἴη ον νοὴ ΠΡ ΓΔΘῸΝ ΘΥσγ 6 πη αἰγ ΚΙγΙ,, 
16ι2ὲ 1046 Απνναπε πη δ γον ΘΟ! 6. νου βϑοηα, ἢ], 68 
ϑίομο σὰΐ πὶ Οὐοδίθδ, νἱ]ὸ 65. βἴθιιδ. --τ οἷ. 416 [168 



922 ΕἸΝΠΕΙΤΌΝΕ Ἵ 

Ἰγομὶθ Ζὶὶ δΔηθη, αἰθ [ὧν ἄθῃ Ζιβομδιιον ἴῃ ἀθὴ ΠΡ χὰ τυ ἢ-- 
στρ δογίθη ἰἰοοῖ. δ᾽Ά᾽4!"ΣὋ [ρὲ Ὠϊηχι, αἴθ σορθομίο Ὑογρο!πηρ 
μὰ}6 65 Ζζὶ φϑάθι θη μὰ ρον: ΟΡοδ(68 πηἀ ἢ]. 
νυ ἀράθῃ 1ὮΣ Οἰδοις ΠΊΟΝΙ τη 6}}" βἰῦρθη, 

ΑΙ5. ἄον Ῥᾷαδαρορ {μππ||, 415. ψ 0] 6. 6. 5160} ΘΠ ΓΘ Ρηθη, ἱρὰ 
ΘΓ σόῃ. Κἰγί. ἴῃ ἅδῃ ἽῬαΙΠαοί οί γι --τ ὑγο]ζ ὁ ΘθΘη. 56 1η6 
ἌΡ ΒΙΟδι (99). οὐ οι! ---, ὑπ ἀ6νΡ Οἀδβδι γι 5 Πα Ὁ χιὶὶ γ]116- 
56. Ζιρ]6 10}. οΥΡΟΙΟἢἢ ΒΟΡΠΟΪΙ 65. ἀν}. οἷπθ πηροϑιιοῆίο 
γγοπάπηρ, ἀ855. ἀθυβο ]θ 6. ΘῸΒΔΙΒΡΊΟΙΟΡ. ΘΙ ΘΙ. ἃ|5 ΟΠ γ5. δὰ}- 
ἰγοίθῃ Κοπηίθ, οἰ ονθ οὐ 472 ἢ γγ5. πηΐοῦ φυΐθη Ὑ01- 
νη δη([Ρηΐ6, τἀπὸ ἄθη ΟΠ ΔΙ ΒΡΊΘΙ ον 1 βοῃθὴ 8415 Ρᾶἃ- 
ΘσοσΘη Ζὶὶ νοῦν ηάδη. 

ΕἸοΚίγα, 16ἴφι Δ]16]η τὴν ἀθηη (ΠοΥ, ἀρονθ! οί 1ῃγ6 ἤθη 
δά! ]οἢ ΠΟΙ Πα 5] 056. [ᾶσ6. ἢὰ ΠΙΟΠΐ5. ΠΠ6 ἢ} 5816 δὴ ἐἃ8 
1 θ6η [65516, ΜΜ! 516. νοῦ ἀον Τηῦν 465. τιηϑϑ]σθη ἢδιι565 
γ ΒΟ] Δο ΐθη πη ΠΙΟ ὑ ἀΠρΘΡη δἰ ηθη ρου] ϑαιηθ - Το γοὴ 
οἰηθη ἀθγ ΒουνοΠη 6. 465 ἤδιιθθ5. ΠΙΠΠΘΠΠΊΘΗ. ν 

ΙΪη ἄθιηὴ Κοιημπηοβ (829---870). νϑρϑο! ἀ6Ρ [ΓΟΙΠΠΊΘ 
ΟἸον νοσοθθηβ, 616 ΕΘ ἀπ δὴ αἴ16 (ὐιίοι" χιὶι πνοίβοη ππά 
γ0η ἄθη Κίαρθῃ τ Ονθϑίθβ δα Ζιινθυβι ον ιι ἀθπὶ ἰὴ {8165 
δι ἤδοθο ᾿οάδομίοη γαΐον ἀὈΖα! θη. οοΝ Ε]οΙκίνα δ. 
]6ἰχί [ἂν 4116 Τυδϑιιιησθη ἰδ ἀπὰ νν6}}} ἸΘἀ! 9 Π10}. 61 ἄθιῃ 
1πθθνη Τοάίοηῃ. 

[)4 οὐ βοῃθῖηί Οἢγγ5. μ1 πη ϑονν ὅπ] 1οἷ Παϑίσοη δον (6η, 
Βοῖ 6 Εγοιιά6 ἴ ΔΏ{Π|2. ΟἸδιθί 516. ἀθο Εν]ῦϑαησ νοη ἤθη 
[μο] θη ἀν ϑοιμιυνοϑίοι χὰ Ὀγίηρθη, ὈΟγθβίθϑ δ6ὶ [Πα 1 ἄἃ. 
ΟΡφΊοο. ΕΒ]. ουνιθάονὶ, Οπνν5. ᾿ΐιθ86. 1Πγ6 1 δ΄᾽Ίηη6. ηἰομί 
τηδοιερ 86]η. οὐδθὺ θοῦ ἀὰ8 {Πηρ] οΚ σὰν ϑροίίθηῃ. ψ ]]6η, 
Ὀ]ΟΙύ ΟἸργβ. 61 ρον Αἰιβϑᾶρ τππὰ ἦα ΕἸ. 1 σον ᾶμγί, χὰ 
ΘΡΖᾷ θη, ψΘηη [ἢν 45 ΕΥοιἄΘ τηΔ0 6, 50 50} 1] ἀογΐ 816. 56} 
θεγθάϊ, ν 6 516 Ζῖι {ΠΓῸΓ ον πἀθγαηρ [Ἴ50}} ἀδυσοθ ν ΟΠ (6 
ἀγα Θβο θῆκ ἃ τὰ 6. τη 8δηὶ Πῦρ! οἷπο [Π150}} 056- 
Β0ΠηἸη6 Ἠδαν]οοκο οηΐάθοκί Πὰ}06., 0] 2! 10}. Πα θ)06. 65. 1Π}1 
[ππθΓ6Ὸ5 ἀπγο Ζιιοικί, 45. 561 οἷὴ ΠΡ Ζοῖ θη. νοη ΟτΓοβίθϑ᾽ 
ΔῃκαηΓ ἀπα ---- 50. 560} Πιαΐ ἀἰὸ ΜΙΠΠΘΙησ 465 ΤΡδαμη5. 416 
ΠΔΡΙΏ]056 ΟΠ γ5. αὐ Ονοβίοβ σοίοηκὶ --- Π00}) [6{χ2ἱ 56] 516 
ΘΡΘη 580 ἴεδί ἀάνοὴ ὑβδογρζΖοιιοι, ἄὰ Ὑοη ΝΙΘΙηΔΠη4 50η5. οἷηθ 
501016 ΕΠ Ριησ 465 γαΐοιβ που θη ὔπηπο. Πδλ 5016 ΕἸ. 
Μαι ἴαββοη: ἀθν μου 1ρ60 Τὰρ ΟΡ 6 νἱ  ] ] 6 10} 5ἰδι1 
465 ΕἸ]οη 48 πο 65 ΑἸ οκ (ἂγ 516 ὈΎΊ η σ6η. 

ΗΙογδα  {Π6}}0 ΕἸ. σο]αθϑοη ἄθηῃ ΒοΡΊΟΠ, 485 Διιροηζοιιρθῃ 
γοη Ογθβϑίοϑ Τοάθ πιϊΐ: 16 Π6. 561 πὶ Πδιιθθ, 46γ ΜιιΓον ΖΓ 
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[μι8ὲ. Ιγρϑπμα οἴη Εγοιηα, νογιη 60 516, τηῦθο 16π6 αΤ8}65- 
ΘἤΡΘἢ 415 ΕΡΙΠηθπρ δὴ ΟΓοβίθϑ ρουνθῃΐ Ππᾶῦθη. 850. Κᾶηῃ 
ἄδθηη ΟΠγγ5. ποθ πη, 16 γι] οι ρίζοι, ἰῃγον ΠΟΙ 
Εγουάδ Ζιυζιισαβίθῃθη. 

(ἀλη 2Ζ ἴῃ ΟΡ ΒΟ ΚΙἰβομο ύοιβθ δ1η4 ἴῃ ἀἰθ56." ϑ0θη6 
ἀ16. γον}! η1586 [ἀν αν 26 ΕΡΙΒί σογαάθζα ππηρο γί, 1η 46 ΠῚ 
ἀ16 πυθῖοπΠ6. Οἤγγ5. ἴ᾿γθ βοηβί κάμπο 0 ἢν βίον. δα [ΖΡ] ἢ 6 ἢ 
Β580ῃῖ, 50. ψγΘη]σ ἢ} 485 δι ἄθπη) δήορο, θη 516 δι πβοῃ]ᾶσί, 
ΘΉΠΠηρί, 80. ἀϊθηΐ ἀ00}} ἢν ΒΡ ΊΟΙ, ἄαχι, αἴθ γονηϊη νυ! 
γ ΓΖ ΘΙ [6 η46. ΒΕ]. χὰ ἤθιιον ΤΠ ΔΙ ΚΡαί χιι υνθοϊζθη. ἡ 

(ἢνγ5. αι ία 510} δηίονηΐ, Ηδδυ]οοκθη. δὴ αγὰρθ6 465 
γαΐθυβ Ζιι ὑνοῇθη. ΑΒ. 516 ἀοὐἵ βόοῖοῃ οἷπθ ἢδδγίοοκε ἢπ- 
ἀεί, βασὺ ΠΡ ΟΙη6 Δῆηη!ησθν 116 δπηη 6. ἤΓῸΡ Βιιιδί, ΠΠΠῚ γῸ ἢ 
Οτγοβϑίοβ Κύμη 5816 861η. ἴηὰ 65 νὰν Ογθβίθβϑ᾽ ΠοοΚα πηά 
ἀἸ 656 Τρ 80|6 065 αἰᾶοκ θγησθη. ΑΡδΡ ἄϊθ ἀπγοῇ ἀ16 
[]5ὸΘ Βοίϑβοϊια!. τη ροίδιβο 6 ΚΕ]. τηπϑϑίθ ἀν. ΘΟ  ϑίου 
ἴγρομθ Ποιίίηιιη ᾿Θμ" 6] 46 η. ΒΟΡΠΟΚΙ65. πᾶί ἀπ ἢ ἀ16586. 56]{- ὁ 
βοῖη6 γοηκοίίαηρσ ἀον [πηϑἰἅπα4 6 ἀ16 Πιοϊίαησ ἀν ΟΠΟΘΡ ΠΟ θη 
108 {{. ογβί νην! οοηαίζί. θη 850. παϊι Δ ΠὙ ΔΟΒΟΠΎ]Ὸ5 
α16 ΕἸοκίγα ἀδυβίο!!, ἀἴ6. 411] ἢν Ποῆδθη δυΐ ἀθη Βυάθν Τὴ 
ἀοΥ θῦμα σεβοίχζί παὶ ἀπ διὸ ἤθη βοῃνν οῃ βίο ΠοΙ ππη8- 
βίγδ ἢ! τὴ 1 ροη ἀΠ ον Ηαβὶ ἀπαᾷ ΟἸδαθΊρΚ ΙΕ ον αβϑί, Ἐ) 50 
᾿ὰΐ ἀἄθο οὐδί ΟΡ ΠΟΚΙ θ᾽ ΜοΙ βίον ῃαπα αἴθ γπηάιησ ἔγαοὶιί- 
ῬΑ Θοιηδοθί, ᾿πΠἀ6 ΠῚ ΘΓ 516. ἀτγ0}} 70 θγυνοίβαησ 46 ν ἢ 0116 δὴ 
ΟΠ ΒΟΙ ΠΘΙῺ15. ΖιΠ ΡΜ ΙΟΚΙαησ. ἀοΡ Πίηρο, Ζ ΘΡΟΡΘΙ [6 461 
(ομπίγαβί ἀθν Αἰ 6. ἀπὰ Ζινῦ γΟ]ομάαην ἀονΡ ΟΠ γακίου δ 
Βθηϊίχζί. {Φοἰχί εοὔϑί ζΖϑίσὶ ΟἸγγϑ. [ἢ Τοῖπ65 Ποὺ τπηὰ ἀ16 
ὙΥΔΕΡμοΙ ἢ ΙἤγοΡ ΟΡ Βοἢδιιρίοίθη. ᾿πποΡη [6 ΘΓ ΙΒ πη πη 
τη ΕἸακΚίγα, παν 4455 γουβοΙοπ65 Ναίαγο!! 516. ΠΙπμἀθνῖ, 1Ιη 
ΘἹΘΙ0ἢ. Θη ΒΟΙΘἀπον οΙθο Ζὰ Πδηάθ!η. 1656 Ε] οἰκί᾽ 85. ΠΟ 
ΘΙΠΠΘΒΑΡΓ ’ἢς ΤΘοϊίο5. Πο 506] η4θ ὙρΥΒΟ ΒΘ ἀθηΠοῖ {011 
Θ᾽ 6101}. βίαν ΠΘΡΥΟΡ, 500 41 ἃ 65. οἱ, τα Κυᾶ ΠΠρ θη ΕἸ ΒΟ Π 1155 
Ζζιι Δ η 46]η.) 

Πκ5 Κιιγζα ἀθϑργᾷοιῃ τηΐ (ἢ γγ5. γο οἱ 18, οἰ ΠΘ ΘΙ ΌΒΞΘἢ 
ΡΙαὴ ἴῃ ἀθν Βιιϑί ἀδν δάβίη ΕἸ οΚίγα σὰ σοι σθη. (ἢ γ5. γοῦ- 
᾿ρῖβϑὶ ᾿γθὴ Βεϊβίδη 4, θθνοῦ 816 γῆ ΕΚ]. πο0})} γοῃ ἀθιὴ 

ἢ ΑΘ 105 πὰ οἷη ΌΡΠ4 ἴθ ἄον Οάγδβθο 4, 141 ἢ. Πον᾿ὶ Βηάοι 
Ηδο]οπὰ ἀΐθ ουῦβϑίο Ἀμμ] Π κοῖς τυ βοθθη ΓΟΙθίδοίο5. ὑπ Ὁ ἀγ556118. 
Ααοῖ ΜοποΙαθ5. σοὶ δὰ ἀἶο ΒοοΡδομ απ οἷπ : [Ππὶ βομθίποα Ἠδπάθ ὑπὰ 
Ἐϊ5856. ἀδ5 Τ1ππροὴ Ἠο]άοη, ὀφϑαλμῶν τε βολαΐ ἀπά Κορ υπὰ Ηδὰν δἂῃζ 
ἀοποη ἀθ5 Οάνββοιβ βοΐ. ΕΒρασθη δἰμὰ μι βίαν κ τὰ ΑΓ πάθη νοὰ 
ἀν δ] οοθ θα. ΔΘ μΠ ΟΝ Κοΐθη, 
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ΡΊάηΠ6. ὈΠ(ΘΡΙ οἰ οὐ ἰδὲ, νονδιβοοθοίχί, ἄαθ5 (6 Γ ΘΟ ννοϑίον 
ΡΙΔη, 86 |081 ΠὰΠ δ χὰ βομαρη,. ον π6}} σουνᾶθγο ἀπά 
Ἴνὸ γᾶ 8. ΔΒΓ Ομ ἢ ---, ΘΔ} νυ 50 η6. ἴῃ) ΡΓΟΪΟΡΟΒ ον 
ΔηΠβοηθ. [πη θη) ἢπη ΕἸ. δηΐδηρθ σὰ ΟΠ ΒΟ μοι ἶθ᾽ Νοίσαη- 
Θ6η 510}}) ΠΙΘΓὰ ] ἄϑδι τη ἀἴ6. 115. ἴπγο ΤΊαὶ θη ΒΡ" Πσοπά δὴ 

ΟΥ̓ ΟΡΙΠΘ116. ᾿ΘΡ Δ 5} 61, νὔοκί 56. τὴϊζ ἄθ γον μά θη. ΠΙΟΓδιι8, 
ἡδοἢ ΟΡ οϑίθϑβ᾽ Τοάο 56})0 8. Πᾶπὰ δὴ Αδρὶβ.108 ἃ ἢ- 
Ζυ!]ο σθη. δ ΘΓ Δα ἀν ἤδο 6 δοὶ [οἰ ομ βίηη, ἃ 
5160. ἄθηῃ θη δὶ ἸἢΡῸ5. νᾷτθυ ! ]οΠθη. οΥμθ 8. Ζιι ᾿οκίασθη 
Ὠδιίθη πη ἢ] θυ θη, οἤ 6. νϑυηᾶἢ}, χιι δοίη. Εἶπο γ6ι- 
τη Π] ΠΡ ἈΠ 6 1 το 6 ΑΘοΙ σι Π108. πἰθ σιιροῦθη, 4 οἷη Ελθο νὴ 
πη 61}. ἀον ηδί} 1086 ΒΙαἰνᾷομ οι ΑΘΔΠ ΘΙ ΠΟΠ8. ΘΙ] ΘῺ ΠΉ1158. 
Τνοίο Οἢνγ5. ᾿ῃγοιη ΡΙδη8 6] --τ απὰ ἴοι Κι ν’ ΕἸ οί Ζὰ 
ἔθ ΓῸ Ἰἀθά! θη ΑΥΙ χανῦοκ ---, 80. ψουάδ. 516. [ΓΟ σόσθῃ γ8- 
ἰοῦ τη Βε 6 Υ δ᾽} δον ἄγη, ἀἄδηη [γοὶ δοίη πᾶ [πο ἄθη 
Αοπ)8}}} νυ]. Κὔηηθη, ἀἃ Φεἀουηδηη ἀ16 Τιροη ΠΟΘΙ Δ]. 
516. ΜΡ ἀ6 ἢ ΠΡ θη τη πδοῖ ἀθ Τοάο ᾿οΠθη Βιθ οἱ- 
ΤΊ Π56η. δι --- ΕἸ] οι νὰ γοάοί Ζιπὶ 50} {π|55. Π|Π| δἰθσθῃ- 
ἀθη) ΕΠ 151Δ51}1118 -ττ 5016 ΟΠ γ8. ἴπγ6 ΡΠΊΟΝΕ ἵπππὰ ἀπά 
[6581 Πα] θη, ἐἃ85 Βα οἷ ὁρμᾶ! 65 Πθοη. δοϊιηᾶλ- 
110} 56]. 
ΟΡ ΒΟ ΠοιηΪβ, ὑυ 6] 06. ἄθν Μαμηιης 465 ΠΟ 5. σι ὙΌΓ. 

510ῃ} Βοβο θα {ππ|{, νογΠἶδϑὶ ἀϊθθο σοραθ σἄηΖ! 0} ἴῃ ΕἸ6- 
κὐ ᾽5 Βοάθη. ππὰ υνἅμ θη ΕἸ... πἸοΠ Θημογης δὴ 416 Νῦσ- 
ΠΟΒΚΟΙ ἀθς. ΜΙββι ησθηβ σούδοι! Παΐ, σἂ!!! ΟΠ γ8. 4116 αἷ6 
ΜΙ ]55Π 0} ΚοΊ θη 465 Υασ]5565. ΚΙ απὦ ᾿οϑιπημηΐ δι, Ἰηάθ]ὴ 
816. ψν ΟΠ] δ ο! 1. ἀ16 οἰ ἤγθη. 6 δὴ ἄθη ΕἸ ΘΓ. ΠΟΡΡΘΟ]- 
θη νοη 997-- 1008 ἴῃ 16 Ζινοὶ δούβοη ἰπτὸ Εἰηγθάθη Ζι- 
58 ΠΠ]Θ ηἾἀ5581. 516. δὐἹηηθι, Ε]οκίμα 561 61}, βίο δὴ Κυδίΐ 
ἄθ) ΔθριβϑίΠο5. ΠΙΟΠΐ ο᾽θι ἢ! : ἀϊθβοὴ μορἤηδίσο ἀἃ5 ΑἸ οΚ 
Θοη 50, ΜΘ 65 ἄθη δεν δϑίθυη σᾷηζ!! ἢ} ἄθη Πὔοκθη 96- 
ΚοθΡι ΠΡ6. Δ]Π16} 5016 516. 510}} αἰ Ὸ}} οἰ. 50. πη) 6 50ηη6- 
"65 Βορίηηθη ΠΟ πΟΟΪΪ πη] 06 το θη. Ἀγ ἢ ΓΘ 
Αδσίβι 5. ἴἢν6 ἀπροάδομία ἤοάο,. 580. ννᾶνα. οἴη βομηηᾷ ἢ! 1065. 
γΟΓΒΟΒΙηΔοΠ θη. πῇ Κουκον ΠΡ [,0085 δοῖη. ἢΔΠῸΡ Ὀοβομ νῦν 
οἷθ ἀϊ6ὸ ϑοῃνθϑίον, ἀθὴ ον] 6 ". 510} νου θη σ χὰ [ἃ- 
θθη. θὴὴ ΒΒοβοηηθηΠοΙ} 861] ἀον Πιδο!ιδίο 50) 12 ἀὁΓ 
ΜρηβΟΠ θη. 

ΕἸοΚιρα᾿Β σοηηθϑϑῖα Εν] ἄν σ, ἢ Δ]16]ηὴ 818 Δ 

ΘΟ γοοη. σὰ ἡν ]}6 ἢ, [ΠΡ Ε 2 οἰ ηθιη σογοϊχίοη Δ ον ΘΟ Π}56], 
ἀον ἀϊο Ροϊάογβοι σα {ΠΡ ζοισιησ ροννᾶμν, ἀἀ58. οἷη γθι- 
δι η155. Ζνν βοὴ ἄθη 0 ννοδίθιη. [ονδη ππιηῦθ}10}} 568]. 
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ὌΠΡΥΒΌ ΘΠ 15. ΘΗ ΓΟΓηΐ 5101} ΘΠ] 100} π}} ἀεπὶ ὅ[[6} οἰ ηρ δ Πᾶν [- 
θη ἀράδιηκοη, ΕἸδκινα ννογάθ Καμ!ρ ποοὶι ἰἤγοη Πδιἢ Ροῖο- 
θθη, ὑγθηη ἦδ5 {{πσ]ὔοἱς δ'ο δύ! ἤάθ θη ννϑγάθ. --- ΗΪὀγπηϊ 
αὶ ΟἸγγ5. 1 γ6 ἢ ΡΟΘΙ ΒΟ θη Ζνθοῖς ου[Ὦ}}} ἀπἃ {0 πη, ννῖΘ 
Ιβπ]6 η6 ἰπ 461 Απίίροηθ, δθη 50 ψϑηὶρ ψΊΘ6Γ ἃιΐ, ΝΘ 
ΔῈ) ΠῸΓ [1 δ᾽ ηθπὶ ὌοΓΘ ΠΓῸΡ σούδομι υυἱν. -- 

Πὰ5 ζνειίο δίαϑίπμοη (1058---1097) ἰδὲ οἷη Εηκο- 
10 διιΐ ἀἴ6 νοι ΚΙ 6 5116 }06, ἡ 6] 66 ΕἸ. ππῃσοδοῃίοι. ἀ6γ 
᾿ὰιιοϑίθη Ῥυα πη σθη. σον 556 ἢ Πα! Ὁ ΘΥΓὮ}}.- ποθι ἀϊ6 Εγδιη- 
ἀἸΠηΘ ἢ. 510}}) ΘΙ ΒΟ] θη διῇ 5616 ἀ6Γ ΕἸ. 5.6 }1|6η πη ΟἸγ- 
50{Π|6 18 ΖΑ ρΠ Δ ΠΡ ΚοΙλ νοΡθδηπηθη, ἢ δίίθη δ'6. ἄθο ᾿ῃ ρθη 
ΤδᾺ6] ἃι5 ΟΠ οηισ 4|] 66 1} τη ἀοΐθη 0} δι ΑΘοΊΒι1 105 
αἰηὐὖ ΚΙγίἃπηηοδίνα ΠῸΓ νοι βίθοι. Π]η. 

ο εΙ{ἰ65 Βροϊδοάίοη (1098--Ἰ1388). Βοιθη. οΡθθη 
“Ιγιἀπηη5ίνδ᾽5 ἀθθοῖὶ νοὴ ἄδη Οὐιίθνη δὰ 46 5.6116 δρῃδιῖ 
Χ0 5610, 50 5ίθῃϊ ἀδὺ [Ο]σθη 6 ΑὉΓΡΙ, νΙΟ ον. ρου. 16 ηθη 
ΒΟ ΟΙη γογη]ο οί, ἢ ΒΟΠΘΙΠθ ΑΓ. ογ] ] 6 πη ΝΠ ΡΒρ Ὁ 6. χὰ 
ἀδη) Π50Π6, ψ ΌΤΙ ἀ6ν ΟἿΟΣ δθίηθη (ἀθϑδησ 50}}1658[, 
ἘΠεΚίρα πιῦρο δὲ ἤ00]} ἄρ ιν γα ἰδ μ6. {γα ρ ἢ] Γοη. [}ἢ 
ἄογ ΤΗδί 806 ἰδέ ἀ16 ΕΠ ὰηρ ἀἃ. Εἶπα 50] 66 ΠΙμ5] 0 ἢ 
βοῃον τϑοθῦ χὰ 6 506. 50 θη Κιιηϑὶ 465. ΒΟΡΠΟΚΙ68. 

Οὐοβίοβ [τσὶ ἤδοὴ Αδρίβίῃοβ, ἄἀθη ον ἢ Αυ[ναρα 465 
ΘΙ ΟΡ] 05. αἴθ Αϑοῖο 465 Ονθϑίθθ. Πρ ουΓ Οθἢ 5016. ΕἸΕΚιΓᾶ 
ὈΠοῖ, 1ἢΓ ἀ16 ὕτη8 χὰ σοννᾶθγθη, ἀπ΄ τ ἀ6Γ Αβο]θ 468 
Οτγοβίοβ ΠῚ οἰσηθθ πηΔ 465 σοϑδιημηίθη (ΘΒ ] δ οἢ [65 Μ155- 
ΘΘΒΟΠΙΟΚ. χὰ Ρεκίασθη. Αἰ Οι'βδείθββ 416 Βι6 ρονᾶθν! Δί, 
Ἰοοιηΐ ἀ16 γα γοη 6. ΚΙαρογθο ΕἸ ΘΚ γα β, Τὴ 6] 06 1 516. ἤθη 
ΘοΠ πο ἀοηάρη (οηϊγαβί χυνβοποη ΕΠοάρη πἀπα Ζοῖχι, ννὸ 4}{6 
αι ἀἄθη Βειάου σοβοίζίθη ΗΟ πῆρ 50. δια βδῖῃ ὙΘΙΡΠΙΟΘΠ οἱ 
54, Βοίγδομίοί ἀπ τἱξ ἀθηὶ ΝΥ αηϑ 0] ὰ οηάοί, ἴῃ ἀ1656}}06 
ὕνηθ. πη δι η ΟΠ Ζιὶ νου θη, ἀ16. ἄδη ᾿π 50 ἢ} 16558,. ηγϊΐ 

ΟΠ ΜΘ ΟΠθηὶ [6 ἰὰ ΠΤ θθη 6] οΠ6 5. ΘΠ ΟΚ58] σοίμ θη} 18}08. 
ΑΙΒ Βιργδι ἀϊθο (ΠΟΥ γορηη  ἀον ΕΡοαπἀηη χιροαρί, 

χὰ Ὀοάοηϊθη, 16 4116 Μοηβο οη (ον ]} 1]. βοῖθη ἀπα ΠΡ 6] 
ἤθη Ναηθὴ ΕΚ] Κατ ἃ διδάσκον πρηηΐ, ἀἃ νον ΟΓΘβίθϑ 
ΟΠ} Ἰάησον 510} Ζὰ σϑυθοῦθθ., θ0}. ἀϊ6 ΤῊΘΙΠδἤιη6, 
6] 0 Π6. ἀον [Ροπη 46 Φηρσ!ησ ἀη ἸΠγθη [,μοἰθη Βοχορί, ἀθρον- 
"850, {ππ| ΕἸ. ἀ16 Ενδοο, 0) οἵ ἴννα οἷη γεγυναηίθι" 56], 
γα Ονθϑίοϑ 510}} δὐδί νϑυϑι μου, 00 ἀθη ΒορΙ]οΙΘ ΡΠ 6 ἢ 

ο΄ ΖΕ (ΓΔιι6ὴ 86], ἀδηη ἀδγ νυ θγβί ρθη ἤθη ΕἸοκίνα ἴθ ὕγπο 
ΠΘΙπηθη ὙΠ, ΜΌΠῸΪ ΘΓ. ΘΠ Π10}} Ζιι ἀρ! αησ γε ηρῖ, 16η6 

Οὔ νη6. ὈΠ5ΟΠ] 6586. ΘᾺ. ΠΙΟΠΐ Οἰδϑίοβ᾽ Αϑοῖθ, ἀὰ Οἰθϑίθθ. ἃπΠῃ 

Π 
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ΠΡθοη 80]. δια Καμάθ νοὶ ΝΙοΙ - Τοάίϑοϊη ἀπᾷ ἀϊο {{π|8}-- 
τῆησ (65. [ΘΙ Παίς νὸν ἴῃ. ϑίθμοηάθη ΒΡ [Ἁ]]ὸὰ ἴῃ 
οἴη δὴ Αυρθηθιϊοῖς σαβαππθη. ΕἸοκίγα βρυϊομς ηὰῃ ἴυχ, 
Τη855]086 Ετοι6 ἴῃ Ἰγγίβοιιθη. ΒίγορΠ θη. ἃϊ5 (ἀδβᾶηρ ἀπὸ 
σχηνῆς 1252 -- 1287), νᾶθνοπὰ ἀθν θοοι ροη ορηβϑίο Βυά ον 
ἴθ τα ρον θά. γογβίοις. πηά ΜΑΞβΠ ΔΙ ιθη ΘΙ ΡΠ 68}, ἀλη 
ὨΪΟΩΣ 86ῖη ῬΙαη. νϑγϑιίο πνογάθ. Ε]οινα ἅθ6 1 ννοῖ55. σθθθῇ 
4116 ἀτάηαρ ηνοηιησοη σι τηΔοΠθη, Ζιπιὰὶ Ὡδοϊἀθηὶ 1Π1}6 
Εγοαάθ ἀπγοῖι ἀϊ6 ὙΠ ΘΠ. νυν, ἀΔ85. Ογοϑίθβ αἰ 
σοι Π0Π65. ΘΟ ΠΟ 58 ΝΜ ΕΚΉΜΗΝ 581. 

ΕΠΘ ΠΟ (1288) ϑομηριαοί Οτοβίοβ ἀρον ἢ ἄβϑιοο Ποάθη 
ἀπνοι ἀἰθ. Δυονάθγιιηο 4]}0, ππὶ οβιιπο χὶὶ σοῦ θη, ΨΜΜ16 Θ᾽ 
ἄθη Βδϊπάθη ΒοΙκοιηηθη τηῦσο, ἀπ ψαρηΐ Ε]οκίνα, ἄπιγο] 
Ποὶίγο ΜίθμΘ 1Πγ6 δι πηπηιης ἀον ΜΕΘ ψιι. νυνί Π6η. Ὁ] Κι ἃ 
νου ΒΟ Θγς πιη ἴῃ ἱπηΐσθηῃ ΝΥ ονίθη, 4855 816 ἴῃ 8|16η ΡῬιιηκίθῃ 
σάη2 ἄδῃ Βιυιπάθν. ΓοἸσθη. 0] 16: ἴπ ΑὨΓΠΖ. 5016. δίθιβ ἴῃ 
ΤΗνάποη β6ῖη, ψ ΘΙ οΠο. [ἃ 416 Εροαάθ ἄθοι βοῖπθ ΑΒἰαηΠ [ἢν 
ΘΓ οΟΚΘ. , 

ψΦοιχί {γἰἰ{ (ον 4116 Ράδαρορ, 46" 8ὴ ἄδη. Ρ[ογίθη Δ ὕδο!ο 
σρϑίαπάθῃ ἢδί, ἀπῇ ἀἴ6 ΒΘΟΡ δολίης ἀον ΘΒ νυν ]βίοι" χῖι γ 6 }- 
παΐδη, -- πιορηη ΟΡ ρὲ (01 ΠΙομίον οίνναϊσο νοι] ἄηροϑί- 
Ἰΐσμον ΒροΙρη, ΟὉ 688 ἤ πα ὙΥ ΘΟ ΘΙ ΠΟ ἢ). 561, ἀἃ58 ΠΙΘΚΙΓ δ 5 
ἀοθαιθἢ ΥΟΥ ἄθπῃ ΡαΠ]αδί. πἰο! νοὴ ἰηπθὴ Ροιποικί ννοράθῃ 
Πηϊι58.8 ΄--- ἅ115 46η) 4] δὲ. πη ἀνριηρι, δι 80] οι] 565 Ἡδη- 
ἄἀοη. Οτοϑίρϑ ουάμνι, ἀδ85 μῆς Νιοιηδης ὙρΓΒ ΗΝ σ6- 
50 δ} Ὁ ΠΡ 6. Ηἰδγδιΐ οἰηΠ6. ΠΟιιθ, ΑΠΔΡΏΉΟΡΙΒ18, 6ὅ8 ΕἸοΚίρα 
ὨΙΟΙ τὑνοῖβ5., 0} ἄν [Πη]οἸκα πη 6. 861, ἄθιυ ἴῃ βοΪομθη ΤΌΠΟ 
σι Θγθβίθβ γοάθί.. 6 ν᾽ ΔΙ(6. τητι585. 416 ἰδαίθα Εὐοι ἀθηθ6Ζθιι- 
σιησθη ΕΟ] Κι᾽ 5, σνοπῸ ἢ} ἀον ]ΟΠ ἔοι σοσοη. ἄθὴ μὴ ΡΓΟ]οὸρ 
850 ᾿ραριιϑδιη ΠΟΓνοΥ τοιοπάθη ΟΥ̓ Ο15. ΡΟΘίΊ50}. σογοοῃ ἱρὰ, 
Ζαν οἰ ἀνᾶησοη πηἃ {16 ΕΥοιιμ46. Ζ ππροβιπηῃίον Τηαΐ 50 01- 
Πθη. γΥδιγοπὰ τ Θνθβίθϑ πη Ρυ αάθβ 510}. ᾿ἴῃ ϑ{π|Π|1ΠΠ6 ἢ 
οθοῦ δὴ 4ἰ6 Παιιβρῦςίον. υννοπάσοη, ἢ} Ε]οἸι να ἰδ Ζὰ 
Αρο]]οη, ἰμπηθη. σηδάϊρ οἸχιιβίρ θη ἀπ ψιι φοίσθη, Μν 6] ΟΠ 6 ἢ 
Ποπη ἄν οί!) οϑιρκοι ἀ16 αδιίον ἀθη Νρη βῆ θη 
ὈΘ50Π 6 ΘΕ θη. 

ΝΟ ἄραι ἀν 65 5 α5 1 ΠΠ0ἢ (1984---13997), ψοπηῖ 
ἀν (πον ἄἴθ 1π5 Πα ιι5. δῖ οἢ. βοσοθθηίθη γον ροίον. σῦς {Π᾿ῸΠ ΟΣ 
γα πάρ! θ θοσ]οιίοί, {γΓ{{ ΕΙ δρᾶ ΘΟ. δ15 τὴ Παιι56 
ΠοΡνον, οἷο ΚΙγιἀμπηπθδίνα ορβο ]ᾶσοη νρά: ὕχοκορβ. ([998 
15. χιι π46). ἢὰ ΕἸ οἰκίγα θοη Μοῦ. πο! χισορθοη 56]1η 
5Ο0ΠΠῈ6, 50. ἀϊρηΐ 415 {το 6η 465 Μοίν γον Ζι Κα ΠῚ 416 
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Διυίσαθα,. Αδοιβίμοϑ᾽ τπηγθιηονκίορ. ΕΙΠ ἀρ ησθη. Ζὶ νου ίθη. 
Ετἰη Αηρβίθ (ον Μιίον ϑυβομΑ}}, 416 1 ΜῦΡάοι' δυκαπηὶ 
μαί: ἀργ πον ἀον Μίδα οΠθη βοπδπάοθγί, ΕἸ] κίγα πὃνι ἄδη Πα 
δ6΄δββ6η. --- θὰ σι γι. πδοὶῖ ΑΘρίβι 05. ἀπ διιοἱ Οτοβίθβ 
τἀπὶ ΕΡΡΑΡΘη. τηἶΐ ἀν, ἀΐθ ἴμ φορογθη. Καὶ οὐ θάογί 
Τ᾽] οἰκίνα ἀμ διιββ86η, 8110}} Κιγι. 806 τηΐτ ΑΘΔΠΊΘΠΊΠ0η τη ΟτΓ6- 
ϑίθϑ. Κρ ΕγθΓΠ6η. σοῃαθ!. ἢ) 4 τ ΚΙγί,, 516. 561 σοί ρο ρθη: 
Ε]. [ογάθυε ἀθη Θιοθϑίοβ δι, ποοῖ οἰ μηδ] Ζιὶὶ βο ]ρθη. Απἴ 
ἄθη [Ιοἰζίθη ἤυΐ ἀον δα 6, 516. 561. ζι Ζυνοιίθη Νὰ] σοίγοί- 
ἴθ... πυηβοι! ΚΕ]... ἀθνΡ Βίγϑι ἢ. τ δοῃίθ. ἄθη Αθριβίῃοβ τη1|σ6- 
{Γοὐθη ἤάθθη. 80 δἰπά ἈΑρδιημθιηποη5. ΕἸίοιΘ. ἴῃ. ΕΥΓΠ απ 
ϑδσδησθῃ. 

ΜΙν ΒΙα ἐν δίδπάοπ Ηδπάθπ. ἱγρίοπ Οὐ. απά ΡΥ].. Ζιὴ 
Επίβοίζομθ ἀθ5. (Ποῦ Πούδιι5. ΟΥθβδίθβ ΒΡΓΙΟΠΙ ὁ8. 18, 4855 
πὴ Πδιι88 Α]165. συ βίθῃθ, οί ΡΟ] οὴ σα σ 6 ΒΡΓο- 
Ομ θη πᾶ 6: ΕἸΣ ιν 561 ὙΟΙΓ [δΥΠΘΓῊ ΜΙΒΒμαμ ΔΙ αΠβθη ἢν 
ΔΙυ ΓΟ 51:0 Π 6}: 50 (166 η ΒΙπάγαοῖς παι ἀθν ΑΏΡΙ1οΙς ἀον ἀπ οἢ 
1μγθ. Πμοϊάδη. δηίβίθ!! θη. Φιπρίναι. αὐ Οὐ. φοπιδομί ἀπ 50 
νθηϊσ Θηκῖ ΘΓ. 8 510} 5618 ει. ΑΠδΐη: γάβοῃ πῖτὰ ΥνΟΙΓΓ 65 
ΒΕΒΡΓΘΟ θη ΡΘΘΡΡΟ Ομ η ἀπ 7646 Αμαν πάη ς γόη ΒΟ ἄο]ι6 
πδοῖ ἀν ΤΠδὶ ἌΡΡΘν με ἄπο ἀἰ6 ΝΔΟΙΓΙΟΙΙ, “ορίπιμο5 Π8}16. 

ΠΙονδι ζιθθ. Οὐοϑίθβ. πηὰ᾿ ΡγΙα 65. 510} ΟΠ] θιηὶρ 15 
Ηλι Ζιιγίίοἰς, τνᾶμνοη ΚΕ]. 65. ἀδουημημηῖ, ἄρῃ ΑΘρΊϑίπο5. Ζιὶ 
ορίδηροη. ἀηΔ (85 ΖνΘΟΙΚαΙΘΏΠ0Πη6. ΘΙ Ζα! θη. ἴϊπι 1Πη 
ΔΡΡΙΟΒ ἴἢ 416. Ηδη46. ἀν ὨΙΚ6 Ζζὰ ΠΠοἴορη χάιῃ. ον ον, 1ἢη 
ταΐξ π!ἄθη Βδάθη χιὶ ΡοιΒόγθη. 

Αδσιβίῃοβ ΓΡαοὶ ἄθῃ (Τοῦ ππὰ ΕἸοΚίνα πδοῖ ἄριη Αὐρηῖ- 
δ] ΐ ὅδ᾽. Εγοιμάθη, νοη ἄθγοη ΔηκΚαη ον Καμάθ Πᾶί, )8ἃ 6. 
406 Ε]. .1ἢ παρ ΟΠ τη ον ἀγροῦ ΜΊΘπΘ, ἀδδίθ θη ϑιθῃΐ, 
γννοηθδοὶ ν᾽ 510}} τη πο] 5 θ Ρ ΟΠ δά θη Γοιιθ. Δη 416 βοηϑί 
80 Κρϑοκο, 416 14 ἀοοῖν 0} ἂπὶ Ὀθϑίθη Βϑβομοια 1556. Α15 
6. βομονί, 416 Ενοιη θη ϑθῖθῃ. ἀπ] ηπηθη, οὐ καηα!οί ΟΥ 5108}, ἀἄἃ 
1 ἀ06 1} Θἰπ6 [οἰρ Αηρσϑί δηνγη6}1, οὉ. ἀδηη (16 ΝΟΙΠΡΙ 
γνο Τούδ 65 Θιβϑίθβ ϑδῃΖ Ζινο  ἄϑϑὶσ 561. Ποία, ἀ16 
ἴῃγὸ Υογίθ κἰρ δι ΘΟΠ να θ 6 δίθ}}, οὐ ἀογί, ἀ16 Βοίθη 
Πᾶιίθη ον ἄθῃ Τοάϊοηῃ δυίσοζοι οί, Νδομάθιη ΔΘΟΊΒΙΠ 05. 50 
Θ6ΙΠ6} ΚΔΟΠ6. ΘΟ 158 Ζὰ δοίη νᾶ] ηΐ, ΠΙΠηΠλΐ 61 416 ΓΙΠΏΡΠ]- 
τοπάρ Μίθμο 465 ΜΙ ΟΠ ΠΡ Γ5. Δῃ τ ΘΠ 61}, 616 Π 61 0}16 ἴῃ 
οἴπμον ΤΊνᾶν 4]16η Βἄνδογη χὶ Ζοῖσοη, ἀαιηϊΐ 516. ἰπνδη δι 
Οτοβίοβ. σοραιίθη Ποϊηιησοη οηΐίβδσθη τπ δοίηθη 406}. ἴη 
ΘΟ οὐ 88Π| 510}. [ἄρθῃ. (Ε΄η φρο] σοηΠ Π0ἢ}. ΔΗ ΡΔΟ ον [616 Ρ 
Ζυρ, ἀθι τη8 Ζοιρί, 458 Διο! 465 γΟΙΚ 65 Θ᾿ ΠΠἸΠῚ6 ϑοσθῃ ἄθη 
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Τϑβυγραίον 18., ἀδ85. ΟΠ ΕἸ οκίνα. 416] δα ἀδη Βυμάον ρ6- 
ΤΘομηοῖ, ἰοῦ! Κἰγί, Δ]}οῖ ἢ νον ἢ σοι ον ἢδί.) 

4 ΕΙοκινα {ππ 6 Αθοὶ ροἤ θίβϑοη, ὑΠηθη 510]. ἄϊδ 
ΨΙᾶν θη. νου} {6]581 465. ἘΚΚγΚΙθμἃ, νυ ιιΡο] ἃ8. ποῦ 468 
ἤδλιιθοὸ5 Ποινοῦ ναί, ἀπ οἷ γϑρἢ ] } 6 ν [ΘΙ ΟΠ πὰπ [ΙΘοΐ γο} 
Ἀδρ βιμοϑ᾽ ΒΙΙΟΚοη, ἢ ν 6] ΟΠ θὴ. 6 ἄθη Οιδϑίθβ νοῦ 510} 2ιὶ 
Ὠάθθη οἰ θη πλιι55. Εἴη Ααβγαΐ νορῃθἢ} } δοίη σοι ὁ ἅθ 8. 
θη Το 65. σον ίοίοι. ἢἄοΠθι5 ἄρ], οὔννο}}} ον νοῦ 
ΘΓ ΠσΟ](, οἷηθ. [γοὴθ ΕΌΥ6] ἂὴ ἀἰ6 Ααιίοι' χιὶι τὶ θη, 
1 ἀἰθ. ΑΘιβϑοῦαησ ΠΟ  ἀ})6] χὰ ὨΘὨπηθη,. Π00] 16. ἀθ} 10} 6 
ὌδΓΡΘΠΙΟ. γνϑΡα θᾶ πη 6 }} χιὶ ΨΝΟΠ]]}6ὴ οὐ κᾶν, ἄοι γουνναπά!θη 
ἀϊτ6ὸ Τοάίοη καρ χὰ νη. [ἴηΐάοιη οὐ Εἰοκίρα ἄθη Αἰ νὰνσ 
160 ., ΚΙγί. που οΙ χα 6η, οι κοηηΐ δυ᾽ δον ΘΡΙΟἸ οί ον 1} }}- 
Ἰαηρ ἀἄθι" [6] θΟΡΘη, ἴθ νυ ο θη Νοίζθη οἱ βοίδησθη ἰδ. 
ον πηδοῃ!θ. Θ᾽ ΠΟῸΟΪ) οἰησ 65. χὰ βϑίηθιν ἀμ βο ] ἀἸσιησ 88- 
σοηΣ: Δ] 16 ΕἸ. ὈΠτοΙ, 5 ῇη6}} ἢ ἁλὶ ἰδ άΐθηη. αηὰ ἄθη 1 6] 0 ἢ- 
ἢ ἄθη Ππηάθῃ τἀ Υὔσο!]η ΡΡ 65. χὶ φαῦθθη:; ἀἃ8 Δ]] 61] ὴ 
σπορὰ 1 γ]ὔβιηρ νθὴ ἰἤγοη α]ίοη [οἰ ἄθη 56 ]η. 
γοΡροθΘη5. ΜΠ ηἀ6ὲ 51:00} Αθοϊϑίμοβ. ΔαβΠ 6. χὰ Πηάθη: 561- 
Π65 ΟΠ ΟΚΒα 5. 1η6 585 ΘΟ 155 Πηΐοί δὲ 510} 50}6}} ἴῃ ἀὰϑ 
νυ! ἃ ΠΠ 06 ἷΐ Εδδϑυαην ἀογσοβία! τ, ἀα88. 6 ΠΟΟΪ 11 
ἈΒρΟΏΌΠ Κα ἀ65 Τοῦ 5. χὰ ΒΔ οΙ θάθῃ δυο! θο! δῖ, Ογοϑίθϑ 
{Τὰ 0 ἢ ἀπὸ}. ἀϊ6 ΜΗ ΘΙ Ι θη, ἀπ οὐ χὰ 5 Ρ θ 6, 
ὙὙ0 Θ᾽ Αραῃηθηηη0 ΘΓΒΟ  ἰάρ θη. 

Βεοῖπὴ ΑΡΖΙ 6 6). δῖηρ ἀν πον, ἡ ΘΠ ἀ]160}} 56ὶ ἀ6 Ὁ 
ἀοῃίς ΗΘ ΙΓ ΘΟ ΘΓ δἰΔιηὴ ΖῈὙ ΕΓ ΘΙ} ΕἸ, ροΙδη δῖ. --- 

4. 80. 9Ρο55 ΡῈῚ ονϑυ ον Βοιγδοιίιησ ἀ16. Δοὶιη- 
ΠΟ Π Κοῖ α χυν βοὴ. ἄθῃ (Ποορθογθη. πη ἀθν Ε]οκίγα χὰ 5610 
ΒΟΠΟΙηΐ, 16. {66 πδη οἰπανηοί, ἀθϑίο ρυῦβϑουι. {1 ἄθν ἴη- 
πούβίο Δ)βίδη ἤθυνοῦ. 16 γα νου βο  ]  ἀθη 6 11 ΡοΙ 46 Γ 
Ὀεδηθ. Θβρυησὶ ἀἀρᾶι15, ἀἀ85. ΑΘΒΟΠ.]05 (45. 561 η156. ΖΙΠῚ 
ΜΠ ΙοΙδιῦοκ ἀον ἙἩΠ]ΠοσΙα. Βαβι ηΐ ἢᾶι, ΟΠ ον ἀἰὸ Πδηά]ιησ 
415 ΟἸΙοἀ ἀν Κοιίίθ ἴῃ οἷ ρου ὔβϑυιοϑ ἀδηζα οἰ πον ο [; 500}}0- 
κ|65 ἀασοθοθη ἴῃ βοίηθιη πιὰ οἰπθ. ΘΙ Θ 06 Πδπά]ιην 
ΡΟ ΘΒ οϑβθη ἃ’. 9845 χινδηὴρ ἰΠ, Ζι ρο05. Ζιυρ οι 6 }- 
Το πη ἀθη Τ]ᾶϊον ἀθν αΠ προ θη Τὰν ψνΘ6. ν ΟΣ 
γοη Ζννοι 6] ΒΘ 00}. ἢ Ποῖ. νὴ (ἀδν Ι55 θη βδησϑί, 
σοσυᾶ! νά δη χὰ ἰάββθη. ΜΠ ἄον ΠΙΟΠ ΟΡ. ἀδιη} δοίη 
ΦοΙ σοποβϑθη ΖΕ, 510} 58η2 ἴῃ ἀΐθ θη Κινοῖθο ἀον Πονορηζοὶι 
Ζ. νογβοίζθη, ὑπὸ 16 ΠΟΙ Προ ἐθν ΒΙα ΓΟ ἢΠ6. ἀθι ἀγχιστεῖς 
Δ ΟΠ Ζι ἃ ἢ] 6 πη, 66. ΠῸῸ ἀὁγ ϑίδδὶ αἰ 56 }}0 6. το} δοῖπο Ο}}- 

ἔτι σΘ5.6}}{ Πδαι(6, 50. πηι5ϑίθ οἱ Ρούβομθη τ4 Ζαβίᾶηπάο ἰῃ 
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ΘΔη2. ΔπΠ6 νι 65 ΠΟ δίο!]θη., 85 Αθβοθγ]05. 685. βοίμδη. ΥΙΟ 
416 οἷπο Ῥαγρίοὶ ἀπ ομαιβ τοίη πἀπὶ ἴῃ Ἀδολέ ουβομοίηΐ, 50. 
ΙΓ ἀἴθὸ ον Μόνο ΟΝ ΘΓ ἴῃ ΠΡΟ ΘΓ "ΒΟ Π οι η 98- 
νυγα!σ κοῖς σοζοιομποί. ΠΙοΡ Ρ]οΙθέ ἰοη διά ο! θη νο 
ΟΒ] 4 δυΐ ἄον, ΘΠ ΠΡΟ σοί πάθη ῬΘΓΒΟΠ ΑΡΔΠΠΘΙΠΠΟΗΒ 
ΤἸιαθη, (0Υ ἀοο}} θ6]πὶ ΑΘ5 ΟΠ γ}05 (6Πὶ ἀλάστωρ 465 ἀε- 
Β0ΠΠ ΘΟ 5. ΘΠ ΓΙ οἢ ΟΠ δορὶ: ΠΙῸΡ [ἅΠΠ 415. 50] 4] 0805. Ομ ον 
ΡΟ ΘΟ, ΚΑΙΓΟΡ ἜΤ ἀογ ΤΠ ηΊν0}}6 ΠΘρΙ δ ἄγοι ἀν ΠΟΙ- 
Ιθηθη, 45 Πδιρί ἀθν Κὐη!ρβία 116, ΑἸ] ουύβομηΐ ΠΟΙ ΘΓ - 
Γη, 8η ΠΘΙΠσΟΙ ϑίᾶίία 465 Πδιιβθβ, ἢ ΜδΠΠΟΙβ81]6. 8Π1) ραβί- 
Ππομθὴ ΤΊΒΟο, νᾶ θπγθηα ΑΘΒΟΠΎ]05. ἢ ΘΏΓ]Ο5. ἰὴ Βαάο ἅμ) 6Γ-- 
[4|1|6η ὑνουίθη ὅβϑί, ΠΡ τἀπὶ ἀθπὶ ὄἤοιθο 416 {Ππ᾿ρᾶγπησ μ6- 
4αθιη 21 πηδο θη. Εα [ἅ}} πη ἀθπη Β61186 ἀον ΕΠοσαίί!η, 
ὅτ τ πΐ ἀβρουβο! νἀ ο]τοἰιο Εροάθ. οιηρίδησθη, ὁ 516 
Ἰᾶησϑοί 1ῃπ μοίγοσθῃ ἢαιίο : πῇ Βιιπάθ ἄδι [ΘΙ ΘΠ] ]ησ ΑΘσΊΒίΠ 05, 
ἄἀδθη ᾿φα 9110} βο!ιηδάα [{πιδὲ σὺν ΤΠ αὶ {γι ὲ, τνοσοσθη ΘΓ με 
ΑΘΒΟΉΎ]05 4[5.. ἢδοθον Δἰ(6γ {{Π01|Ὼ 6 66 δοίηθη δῈ[ἘΓ. 
ΒΟΡΒΏΟΚΙ65. Παΐί α16 γογσοῃπησοη (6᾽ ΓΘ] 056 η (σαι (1 τΠἃ τ - 
τη (θΡ] 1 θη ΜΕ ΟΡ ννΘβθη 0 ἢ} σοβίοι σου. ἀπ νοη 8]|1|6η ὅδ 61- 
θη. Ζι ἦν {Π0ογΖοιριησ Ζὰ ἀγᾶησοη σοννιδϑί, Εἦἀ88. 6ἷΠ6 
ΟΪΟΠ6 Ὑογβίοο ΚΙ Π6 1. 45. γνὸ}]}6 Μ885 σός ΠΟ Π 6 ν δίγαία. 6 Ρδι5- 
Γογάογί, σν ]οθ 5160} 465 Ογοβϑίοβ πιπ’ ἃ͵58. 1ΠΓῸ5 ΑΓπΊθ5. Β6- 
ἀϊοηι. [ἢ ἰδὲ 416 ΤΠπὰΐ νοὴ Ναίιν. οἰ ησθθοθ θη, γοη Δ]|6η 
ΜΘηβο θη, ἄϊθ 1ΠπΏῈ π8}} Οὐδν ἴθι βίθῃθη, ογιυναγίοί πη σ6- 
ογάογί, νοπὶ γδίου. 1πΔ ἢδάθθ 815 ΠΡΟ ΙΓ ἜΗΝ 
πηὰ μο[γαονί, γ0η Ζοιι5 ἀυγο] ΑΡΟ]Π]οη5. Μαπὰ σι! ἢ οἴββοη 
πη6. δησθοννίθβοη;: ον Ρδάδασορ [ιὰΐ 1Ππ ϑοιοί(οῖ ππα 1 πὶ 
ἬΤΥΝ ΕἸ ΘΙ  α᾿᾽ 5 ΘΡΓΟΒΒΡΘΡ [16 σὲ 2Ζιπὶ οἰηβίϊσθη 
ἢάσοθον 465 γδίουβ. θδΠον ἰδέ (6 ὺ 5ορΠΟ ΚΙ Ιβομα Ονοβίοβ 
Ῥ6Ι. ἄον {{πὰ|} 0 υν 6 ]5Ὀγκοὶΐ ἀ6Ρ ργαιβοη ΡΙΠΠΟΝ  γ᾽6} δη βο ]ο - 
ΠΟΙ, ΓᾺΌΠΗΘΘΓ, Τοβίογ, ΠῚ δΡ 510}} θοννδδί δὲ Ζὰ ἸΚΟΠΠ ΘΠ. 415 
καϑαρτὴς πρὸς ϑρῶν ὡρμημένος. ΠΘΡ ΠΙΟΙ ΟΡ Ἰᾶβϑί ᾿Π πη, 
Ἃ6Ρ 14 Οὔθηθίη οὐβδί Κι νῸ ἀον Τηδί 510} 6ῸΓ ΘΟ  νοβίον 
ΘΗ}, ννθον 261 χὰ γοΠ θοίγθη, ἦ4 ΑἸ165. ζὶὶ Γ5 0 Π θη) Επθ 
{Γ6}}} , ΠΟῸ 48 Βοααγ[η1585. 510}. “αν 6 Γ. δι15ΖΠΒΡ ΓΘ ΟΠ ΘΗ, 
ορηπάθη. 6 γοιδηϊνουίιηρ τνᾶϊχί οὺ δα ΑΡΟΙ]Οη χιρίοῖε. 
Βεὶ ΟΡ ΚΙ 65. πα δ 0} αἴθ ΕΡηγθη, αἴθ. ΠΙΘΠΘΡΙΠΠΘη. (6 Ὁ 
ὨΙΚΟ, τὴἱξ θιθβίοβ, ἀ16. ἄθϑβα!» [6 θα οι 58Π| ΔΠΘΘΡΙ Ὁ ἢ 
Οὐδ οὐ πηι. νογθη. 516 νυν] θη ΘΓ Πγ65 Ατηΐίοα πη ΕἸη- 
ΚΙ τὴϊΐ ἀθη ΟἸ ΠΡ βομοη Οδιίονη, νυν γοπά μοὶ ΑΘΒΟΠν]05 
αἴ πο σοη Θεάπαησθη οὐδ ἄπιγο} πϑιιθη γουίγασ Ροσγϊηδοί 
ννογάθη. ἤθη Θγοβίοβ 468 ΘΟΡΠΟΚΙο5, ἄθν οἴηθη ὙΠ ΘΓ βίγοῖς 
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γο ΡῬΠΙΟΙ θη ὨἸΟμΐ Κοηηΐ, [Ιἰθοὲ 66 ΡΠ] ἃ Πογζθη, ἀϊθ 
Απβ Βραηρ ΓΒ Ὸἢ}. 4 σαΐοη ἅπάἀθ. χὰ ὈΓΙΏΡΘΗ; ΘΓ θΥδιΠΐ 
νον γο ΕἸ οκίγα νυϑῖῖον ἄθον ἀϊ6 Εσθνοὶ ἀν ΝΡ Θ᾽ πιπίρυ- 
ΤΙ οι ---- αὐγὰ ον ἀ00}} 61 ϑορΡἢ. ἀπροἢ ϑἰθίθη δου κ ἢν πἱΐ 
ἀδν ᾿υΓοηθη οι νν βίοι 1η σοηδιθν Καμάθ ἀον Ζιβίᾷηαθ. ᾿τὴ 
δι Ρ ἢ] 6 ἢ --- ΠΟῸΪ γ0ὴ 86] Π6Π) ψϑϑιΐθη [οἢ, ἄθ ἢ γ- 
Ιαάοβ, ροβϑίᾶνκὶ μὰ ννοράθη. Ὑ]Θ 6}}} (ἃ }} 1 αοθοὶ χὰ ἄθη 
Αὐτίονη θοῖπι δυβίοη Αὐἰροίθη, δηλ ἅγαθα ἄθ5. γαίθιβ, θϑὶπη 
Πιιοιηἰγοίθη 1η ἄθη Ῥα|]α8ῖ. 5. δ᾽ 8] βου! οἴου !α Οὐ ο] 
(65. ἀοΙ ΡΠ] βο θη Οοἰΐο5. αὶ ΒΌΡΠΟΚΙ65. ΒΘ ΒΘ] ἢ, Δ]}6 1 8}- 
ΘΒ ἤθη ἀλνοη, ἀ858 50 416 σαί ϑδόθο Δ 00} ἀ6ν. οὔ! ΠΟΘ. 
ΒοΙβι αι ρ 510 Π6 Ρ νου 6η 50}}, γον ΖΘ ΘΙ56. Δ115. θη Ρ5γΥγ- 
ΟΠ ΟΙορΊβομθη (ἀΘϑι  ϑραηκία, νν6}} ᾿ἰβσα. ὙΥΒΟ ἢ 2  Π61} 
ἄἀθιη σγδάθη πη πῃ ϊρ θη δ ηρ]]ηο Οἤηα 16η65 ΜΙΔΟΡηδί{ι- 
10} ἂν. ἅΖι ἄοπὶ η 6 νὴ} 1] ἀὰθ ΟΥΆΚΟΙ ἀδ]η ἂοθάηαον, 
ἀ55 Δρόο! ])οὴ ἀθιη Ονθβίοβ πο , ψὶθ 6] ΑΘϑοΏγ]ο05, τη ἄθη 
ΘΓ διιϑΙ ϑίθη δίγα θη. 1π Ε}|}6 5 ζαιάθνηθ ἀγο , ϑοη θη 
(455 6 "1055 416 ζθιν ἐθν ἤδομο πη ἀ16 Ατί, 1581 ατἢ [ω151, 
8ὴ ἀ16 Παηὰ οἱθθί. Απ0]} Παίιθ Ογθϑίθβ ππ ἀδήδοῇ σοί αρί, 
ΠΙΟΡ ἰδὲ ἀἴα ΒΙαἰγάομο 50. 56} 5 νου ϑιᾷ 10}, ΠΟΥ δὴ Ὑγθ}- 
ΔΙ Γηἶ556. πη ΜΘ ΒΟἤ θη 850. ἃγρ, 4455 65. οἴ η65 Δι 5" 0] Π 1 0] 6 
(ἀ 6 155865 Ππόθγο Νδομίθ ηἰος Ὀοάαυνα: νιρὰ ἄορ ἀἰ6 
Βομννοβίοῦ 990 {{Ὰ χιὶ ἀθιὴ νϑυζυνοὶ [δ θη 50 }ιι55 σοανδησί, 
8Δὴ Ονοβίθθ᾽ δίαί χιὶ ἰΡοίθη, ππ6 45 8186 δρᾶϊου. 45. Οὐ δἰ(6] 
οὐ νι 1204, βοονϑϑί 516 [γοαάϊὶο ἀἴ656. σὔ!Π0η 6 Ζαβ.1η)-- 
τη, ΡΒ ἀδ5 δι εὐσέβεια θουιπθη 6. ΟΥΆΚ6Ι ἴῃ ἴΠ ΡΟΣ 
οΙρηθη Βναβὺ ἢ ἄθη γθομίθη Νήοσ ᾿ἰᾶηρϑί σον θβϑθη Παίίο, 
γρ]. 247. 1080. 1090. Αυΐ 516 58 ἃἀ16 διιβί ἢν] 166. Ὑ6ι- 
πη ά!αησ τηὶξ ἀν Μαίίον θοῦ γασθη, ἀ16 σηζ ζΖὶ απηβίθη 
465 ΘΟ 5. διιβίᾷ!!: ΟΥοϑῖθϑ ν ] ΓΙ ΠΡ. βομννοϊσοηά ἄδη Μαί- 
1ΘΡ 011, ἀαγο. ννϑ] θη ἰοῦ ἤθο! ἀπ Οενάπηαηρ θη Π10ἢ 
ἀ6η πη βυ 6 5160 [Ὁ]6 0, ΟΠ Π6 ἀἄδ88 δ᾽ ἢ υνοὶ ρου" ῬΙΌΟΟΘ58 
οὐδ οἴηθ Εηιβαπηηρ ἢ ΑἸΒΒ] ἢ Ὁ Θ 65.011} ννᾶγ6. ΘΟΡΠ ΠΟΙ 68 
ἴο]συ 0} θη ἀ6νΡ Δ] (6. }}} μα 10} βδίθηροη ΠΟΙΘΙ 506 
ΑυΓ!ββαηρ. 

θη Ονὲ ἀν Πδηά])ιηρ νογρβοίχί 500}. νοπὰ αὐτὰρ Αρὰ- 
ΤΠ] ΘΠ ΠΟ 5. ἘΠῚ} {6104 ἴῃ ἀθη γουηοΓ 465 ΡοΙΟρΡΙ ΘΠ ρΑ]]5.08, 
Ὑν6}} οὐ ἀἄλθ ϑᾶηχθ ΤΊΘΙθοη 646 Μῦνἀοι ἄθη Διιρθῆ γουῦ ἅ  Ρο ἢ 
γγ01}|6. θἅΖιι ΔΠ6. τηϊιϑϑίο οὐ 4ἴ6 (ἀοσοηραρίοὶ ἀπ γῸ}} 416 νον- 
{Ρ6ῖθῃ ἰαϑθθη., ἐἄἷ6 ἰαᾶησο ζαῆγα 416 δύο ἄθν Ὑον Δ] 1556 
111 τ ημθη ΠΘΡΖΘη πὶ πη ΓΟ Οἤ πο Μαΐ Πα σοίγασθη Ὠδίί 
αηἃ αἀΪ6 φσοϊδίιρο ΤῊ θοῦ ἀον ἤδΔΟΠ. ννὰγ. ἢ ΔΠ6Ι 5. ΠΙῈΡ 
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ΠΙΟἢΐ ΟΓοβίθβ, βοηάθνη ΕἸ Κίννα ζι ὈΓοίδσοηϊβίθη δι15656- 
ἤθη, Δ ΌΔΙΡ ΟΠ ΒΟΡΠΟΚΙΟβθ᾽ Ὠγδηᾶ ΘΡΘὴ 50 8ὴ ἰΘΡΘΏΒΥΟΙΙΟΡ 
Ἠδηάϊαησ, 16 δὴ Μδηη ΟΠ [410] 6 ]|κ61{ ΘΟΠ 5 ΓΘ 6. ΟΠ ΔΓ Ις(6 6 
πη ΘΡδηηθη 6." διζπα!ο π θη Π0 6). ἄθον 416 οἰ πίδο θη, ΤΠ 6}}" 
᾿γΡΊ ΒΟ θη. 815 ἀγα βοηθη ΟΠΟΘΡ ΠΟΘ φοἤοθοη ἰβί. Ἐδηβίθ 
Θ᾽ ΘΘ᾿ ΘηΠΊ Δ] ΘΡΟΙ, 416 Παδιριδίᾶνκο ἀθ5 ΟΡ ΠΟ 65, 15[ δ δὲ 50 6 - 
τη ὔρ! 01. Ε]οκΚίγα᾿βΒ ΕΙρΡΓΟ θη 15ὲ 61 Αθϑοθγ]ο8. νοὶ νγθηϊ- 
δ. Κύμη ππὰ Κδοκ, νν6}} ἢν ΠΘθθη ΠΙΟΠ 1η ἄθιὴ δίαββο σθ- 
4αυδ! ἰδ: νναρί 516 ἀἄοοῦ δγϑί αἰ Ζιροάθη “ἀ6. Ἠδιι δ ντη- 
Π6η, ϑοιδάθζΖι τὶ ἤδο!θ. ἀπ Ὸ ἢ} ΟΥθϑίθβ. χὰ θδίθη, πδοῃ θη 
516, ἀἷθ πἰγροηᾶ Ποίτσ δὰ ἀἰα Μείίοι" 560 }}}{0, ἄθρουν ἀἴ6 Επηΐι- 
ΒΟΒΙΘ ἀθηῃ 61. 468 Οο 5 ΟΡ ΘΉ ΟΠ. ΘΥΘ ΟΠ ΚΟ κθὴ οροίραρι, ὁ 
οἰη 5010Π 65. ἀοθϑὶ ἍΠῸΠ. ἢ} 46" εὐσέβεια τι ΕἸΠΚΙΔησ 56]. 
ἢ 816 ΄ῇὼ ἀοη (ΠοορΠῃΟΓΘη ΟΡ βίθθ᾽ ΔΑ νν ϑθη οὶ σΙοΙοἢ 6Γ- 
ΓΔ γί, 151 10 ἀ16 ΕΘΌΘΓΡΓΟ) 6 οΥϑρδυῖ, αἀἴ6. 516 "61 ΘΟΡΠΙΟΝ]65 50 
οΙδηχοπα μοϑίθῃ!. θονέ ἀϊθηΐ 8516 ἀθπὴ Βυάθυ. ΘΠ 9} 10 ἀ8- 
ἀυγοῖ, ἄ855 516 ἴη58 ἤδιιβ σϑϊ, τ ἀγηηθ) οἰναίσοη ΠΙη- 
ἀθΡ ἢ 556. γονΡΖ οι ρθ., οἰηθ 0116, πολ ΟΡ}. ἄθη ΡἤΘΘΟΥ 
θοβίπητηΐ Παΐ: δθνδαΐ γουβο ἢ ]η δὲ δ᾽6. ϑᾶηΖ. “81 50ρ0Ἐο- 
ΚΙ65, ἀδὺ 510 πι [ἃν δἴηθῃ Ατροῦ!οκ νοη ἄν άΠη6. ἃ}- 
ἰγοίθῃ ἰἅςϑί, 18 516 [ἢ ΠΟΥ (Ἰοἴρη, ΓΘ ηΘη ὅ6 616 δι. Τῦάι- 
ΠΟ 56 νουννιηδοί, 44 ἀ85 [ΓΟ ν ἢ 6 ΤΎΘΙ θη ἀ6ιν" ΜΓ 6. 1}- 
γ65 γαίουβ, ἀθῃ) 5ῖ6. δῇ παν! 65 Πὔμουοϑ ΑηγΘο δὴ αἶθ 
ΚΙηάον χιβρυὶο έ, 1 4485 ον Ζ Ρυ]ΟΠ : ἀ16 θη θη, ἀἴ6. 516 
1} οἰρηθη ἤδιιδα 418 5 ΚΙ αν! σο] δ᾽ ίθη, 56 081 δὴ ἄθιη Νοι}}- 

αἀὐν[Πρβίθη Νίδησοὶ ἰοϊάθηά ἰδηρο δα νθ αἱ δηβθιθη ὑπ 
ἰγᾶσοη τηὔββθη, Ὠδθθη 16 χί σογδάθ θη ΕἸρ[6] οΡΓ ΙΟἢ 1: 518 
50}} “Δ115. θη Π8π40 ΘΠ ΓοΡπΐ --- ἀθηη ἄθη Νγκοηᾶθγη ἴγδα- 
ἴθ ἀἷο Μόγάἀθν. ποθ! --οι ἀπ ΓἕΡ ἹΠΊΠΊΟΥ 1η οἴη 6 .]1655. 56- 
βροῦγὶ πνουάθη, τὰ ἀ6Υ βϑιὄγοηάθη Οἰδ]ου πη ΘΠ Π16}} [05 Ζὰ 
νγοοη. (θοὸν ϑἰοί5. Μα85 ἢαϊίθη θα θΟἢ ον. βίοι σου οθο 80 
σοῖο ἀπγο}) εἰπθη Μογάρίδη α16 δόμα! ἃ 465. ΑθρΊβιῃΠο5. πηά 
ἀν Αἰγιδιηηθϑίνγα, ὑν16. δ᾽ διιΐ ΕἸ κί οἰ ηθὴ ΕἸΘοΚθη ἀδάπ}Ὸ}} 
Κομηηθ ἰᾶ58ι, ἀ885 816 8ὴ ἄθῃ Μοιὰ ἀθῦ Μυΐον ἀθῃκί.) 
δὸο Κοιημηΐ χὰ ἀον ΡΙΠΟΝ᾿ ρσορθη ἄθη γαΐίον ἀϊο ἀθΓ 
5.6] 516 ἢ ΔΙ ἢ σ, 55 ἢ 8 ]} δομ θη ἰὴ οὐβίθη [ἀπ] 05 ἀἰ6 
γοη Ε]ο να ρσοίονορίθ ἤδομθ ἃ ἀἴθ86. χν ]οίδο Ὁ 6}16 
συν οκοοί γι πρὰ, [δὲ ΕἸ. ψν}} οἱ υποηάθῃ, πηροχάρο! θη 
Ηλβθοθ, 850 26 }{ (656. ἢ ΠΡ ΟΟ ΘΗ ΖίοΓ 1606. Ζιι) γαΐον 
πη ΑΡΒΟΠ θα. γον ἀπ ΡΥ ΡΓΘ ἤθη. δοθοη ἀδηηδὶβ οὐ ν80}}- 
560η ιδί 516 φίδι. Ροῖπη Μονγάθ [ἀν ἀϊ6 να! ησ 465. μᾶ- 
τὰν} ο ΠδΟΠοΥ5. 11 ται ]ρ ον ΕΠ ΒΟΠ]Ο5ϑθηῃοῖῦ δοῦσα σ6- 



- 
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{τάσοη ; βοηβί Πᾶιἰθη ἀϊθ Μόγ ον 465 πάρθη ὨΙΟἢ νουβομοηί: 
56. ππηίονῃᾶ! βίοι. ἄθη [6 οβίθη Ὑ θυ κοῖν τὴν Ογοβίθϑ πηῷ 
ΒΟΡαΪὰ δὲ ΠΟΡΔησΘΡο [,. ἔγοῖθ 516. τὴξ Θ᾽ ἀθηβο ΠΟ Π 6 ἢ] 
ΕἸΓΟΡ χὰ ΒΟ] δἰ σβίον. ἤδοιθ. [ἢ ΑἸΠοπὶ Παηάο! 516. ηΔ0]} 1} - 
6 ΠῚ [πποὺῃς Δ|1|6ὸη (οἰ θη. χη ΤΡοίΖ, ππΡου τὶ γορ ἃσ5- 
Ξ0γὴ ΕἸηΠἄββοη, ἀποοθθηήοῖ ἄπγοῖ ἴα νορ]οοκοηάθη Ὑ6Γ- 
Ποιββιησθη ἀθνΡ ΜΟΡάθΡ, ν ΘΓ 516 θη ροϊηἰσοηάίθη Κίαρθη, 
ἴῃ ἀδπθη ἢ ΚΡδηϊο5. ΗΘ ΡΖ βθῖη δἰ ἤζιρο5 [ιᾶρβὰϊ Πηάοΐ, οηΐ- 
βᾶθϑθῃ Μ0]16, 8516, αἴθ ὅ'ϑοῖ δ. ἀ4θὸ5. ἀδηζθη, πηθυβο ἢ {6} 10 }} 18 
ἢδ55 ψὶθ ἴῃ Π6Ρ06 πη Τρθαθ, ἰθθὶ πὰγ ἴῃ ἄδθιη Εἰηθη ὅ6- 
ἀδηῖκοη, ἄθη δ᾽ αἴθ. ψχιι γτᾷομρθη:; Ογοβϑίοβ ἰδὲ ον νοῃ Ναίῃγ θ6- 
βίη πηΐο ὙοἸ]Ξίγθοκοι ἀθν σοι! ἢ 6 Οὀγθο Πα]. ὙΥΙΡὰ ᾿Ππὶ 
ἀσγο αἀἰ6 πε οπαησ νὸπὶ ἤδιι5 ἐϊθ Τηδι δε] ον, 50 
ΔΓ 6 πησροϊὶσηθί, ἀθν Τγᾶσον ἀ6γ ἀναμηδίἰβοίιθη Ηδπάϊιπησ 
Ζιι 801η. 

ΗΠ γοϊξιηι5. ἰδὲ 46 Ρ ΟΠπαγακίον ΕἸ οἰκίρα᾽β. ΑΡΟΡ ΠΠΓῸΓ 1 ο]- 
ἀδηβο ΠΟ Κοῖε Πᾶϊ ἀἴ6 ἈΠΟΒΙΟσΙ σοῖς ἀον ἀθοηον ἀΪ δῆασο: 
δῖ6. νιν ἀθγοῖ ἀἴ6 πσιηβὶ ἀθνΡ γ  Ρἢ ἀ] Π15586. Ζῇ ΑΘΕ556᾽- 
ϑίθῃ φριγοθθη, ἦἠὰ σοῦ Θιθβίοθ᾽ Τοὰ ἐὰ δοπιο ἀθὶ νρὰς 
αἰθ [Ὁ Το ἀθη χὰ πποΡγ ἄσ!Π Ποἢ ον ΗΠ σοβίοισονι 15[, ἀ16 [σα 
ἄἀον Μόνον. 4] ]|56 1 {5 θοῦ ηβιο βομοῖπι. ΑἸ]οῖη. ἀἄον ΠΙΟΒ ον 
παΐ ἀν σοβοῦσί, τπὴ5 ἀ16 ἄσῃίο ΝΥ ΡΖ6] οἰ πθ8. 50 8. ] πο πὶ 
ΟΠ γα Κίουβ Ζ Ζοθθη ἀπ 516 ἴῃ 80.0Π6 1 ἄσοη Ζὶ ὈΡΙησθη, . 
γῸ 516 ἴἢγ ἰοΙ ἀθηβο δ! 6. 1606 ἀπὰ 1θν [γ ἀ16- ζανίθ- Ὁ 
βίθη Βπρηπάϊπηροθη χιρᾷπο!!οθ5. θη θαννᾶ γί. - ΠΑΠ θη 
Παΐ δ᾽ βϑῖπον Ποιάϊηη ἀϊ6 τ Υ 5 οὐ ἢ 6 1185, ΘΙ 6. Αθβοῆγ- 
Ι05 βὰν ὨΪΟΠΐ Κοπηΐ, Ροϊσθουποΐ, ππὶ ἐἴ Ἰάρθαϊο ΠοΙοῖΐ ἀοὺ 
ΕἸοκίρα ἀσγο ἢ} ΤῈ Δηάἀ6 γ5 σραγίοί ΘΟ βίου γον δ" ἄθη 
Πϑυ 6. χὰ 506} 16. ν16 ΒῸΡἢ. ὕβρογῃδιρί βοῖηθ ἢδιρίο!α- 
ΓαΚίογο ἀπ γῸ} Ἰἢγ ἀοσοηβᾶίζο χὰ ἤθθθη [1 θὲ, νοὶ]. ἀ16 ΕἸη]. 
Ζὰ} ΔΑπί. 5... 25... 16 Ζιυβαπ)ηηηθηβίθι πιησ τὴϊλ ΟΠ ΡΥ ΒΟ  Π η15 
Ιθῃγί, νῖθ νοΐ ΕἸοΚίγα ἀ16 σου θη] 16. ΘΙ ΒΠΠ Ομ κοῖς ἄθοι- 
Γαδί. Ζ26πη6 ᾿δί ἀἴ16 ἰβπῖθηθ ἄν ΔηΓΘ ΟΠ: 6]. 58 η[{65, ῬΓΑΥ 65 
ΜΔ ομοη οάἀθίη ΒΟ Πα σ 05, ἀΠῸ νη σΟΡΠρΓον ΤΊοί ἀπὰ ὅ566- 
Ιοηοιῦββο. ἅι Κὔπποι Τηαὶ ᾿αΐ αἷθ Ναίαν Ἰῃγοη σοά μι] α }- 
σοΡὴ δίηη Ἀγ γογυνοῖσονε: ἄθη [πηβ πάθη 510} ΒΟ πη οσο πα 
Βοσηῦοι 516. 5108} τὴῖέ ἰγοιηηθη ΝΥ ἄηβομθη. 45 ἤθομί δυΐ 
δοιίθη ΕἸ ΚΙ ΓΑ 5 οΡΚοηηΐ 516 δΔἢ, ΠΙΟΝῚ 060 ἄδοη γογίΠο}} 11- 
ΓῸ5. ὙογΠ δ θη5: ν 16. ΘὨΡΠ ΠΟἢ ΠΡ 50} ἰ8[, ΠΡ [005 Πηῦρθ' 
510} δηάονδ σρϑία! θη, συοργᾶζῃ ἴἢγα ἰΘ θα ϊα Εγοαάθ Ρ6ὶ ἀ6Γ 
ΕΒηιάδοκυησ ἀδν ΠΟ Κο. ΑΡΟΡ νοὴ ΕἸ οι γα 5. θοἰιογχίοιη Ρ]δη, 
ΑΘρΊβι 05. [6ἰ2ῖ βϑὶθβί ζὰ δγβοῃίασθη,, πηδῃηΐ 516, θοἀδομίδαπι 
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ἴῃ ΑΙ]οῚ νναὰ8 816 γοάθί πηὰ {(ἰπ|, πη ΤᾺ ΘΟΓ, Ὑϑγη [ΡῈ Γ 
[δ Ρον σας απ ΒοΡοάΐου Αὔραθα 4|16Ρ αὐᾶπάθ ἃ0, ἀᾶ 516 
ὍΤῚ ΝΜ Β5Π]ησθῃ ΒΙΟΠΘΓΡ ΝΟ υϑμμΣ ΑΝ ἐν: 

ἘπΗΘμεΐ μαι ΒΟΡΠΟΜΚΙ68. 616 ΟΠ Υ ΒΟ μι πη 5 ἄθπὶ Εροβ. 
11. 9, 142 οὑθιθιοί 5100}. Αρδιηθηηοη, ἄθη ΑΟΘΒΙΠ]Θ5. Ζιι 561- 
Πρ ΕΙάἀδπὶ 21 ΠΠΔΟΠΘΗ: 

τίσω δέ μιν ἶσον Ὀρέστῃ, 
.“ ’ ΄ ’, βςι. - 

ὅς μοι τηλύγετος τρέφεται ϑαλίῃ ἑνὶ πολλῇ. 
τρεῖς δέ μοί εἰσι ϑυγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ, 
“Χρυσόϑεμις καὶ Δαοδίκη, καὶ Ἰφιάνασσα, 

ἀπο ἀθηθη ΔΟΒΠ 65. νά μ]θη τηῦσθ. ΑΘΒΟ γ]05 Καπηΐ ἢ 
Ιμῃϊ]ροηεῖα ἀπ ΕἸεκίγα, ΕΠ ΡΙ 465. [ρ}}. Αἰ]. 472. ΟΥ. 28 
ΟΠ βοίμοπι15, ΕἸ Κίγα, [ρ] ρθη θ 8, δορ ο  65. ποοὺῖ ἀάποῦθῃ 
ΙρΒ]ηᾶ5ϑθα 80 ἀἄθηὶ ΠΟΙΊΘΓΟΒ ἀ6Γ Κγργὶα, ζὰ 152. Νδο!ι- 
ἀθπ πᾶμ]10ἢ 118 6 Π6Γ δίθ! 6 66 1Π|5 416 ΠΙομίιηρ οπί- 
βίαπάρθη ννᾶν, [ΡΒ σθηρὶα 561 απο ἄθη οι νηί ἐογ γογ- 
τηδἢ!ησ τϊΐ ΑΟΙΠΘ5. πο ΑἰΠ|5. σο!οοκί, 80. ννυγάθ, ἀἃ ἀδΓ 
ΠΠ145 ἀἴθ Ορίογιιησ πίοιὶ θοκαπηΐ 15, σὰν ΑἸβο] Ια ρ 465 
οἴπθη ὙΥΙἀΘΥΒρΓ Οἢ5. ἀ6Γ βρᾶϊογη Ὠιομίπθης σορθη. 416 [{185 
τηρὶϑὶ ἀοΓ Ηοιπογρβομθη [ΡΠ] Πηᾶ558 οἷηθ [ρ} }]σοηθῖα Ζιρθά!ο- 
ἰοῖ, Ὠθπη πᾶπηίθ τηδη 416 φοορίονία ΤΌΘ ον [ρ] Δ Π 8888, 

ΠἌ16. 65 [μιογοίμι5 1, 86 μὰ, 50. 5ιΠπηπηΐρ αἴθ [{Π|85 νυ θ6 Γ 
Ιοπι, ἀἃ [ρα παββᾶ ἀοτί Ι6θῖ. 

Ὀδη ἄδπι Εροβ ππροκαπηΐίθη Νάπιθη Ἡλέχτρα Ὀτδομία 
ἀογ Πγγῖκον ΧαηΐΠο05. δα, πάθη 6᾽ ἀἰα Ηοπηθυῖβομ 6 “Ζαοδίχη 
γ0Π] ἈΓΟΪνΙβοΠθη γΟΙΚ ππιρρηδϑηΐ ΜΘ Ράθη [1658,. ἀπῇ σοί οἢ 
ἀαγοἢ ἄθπ Ναμηθη Ζιὶ ὙΘΥΡΆΙΠΘΗ, 4858 ΤΣ πη ΚΙγί. 
5ἷα Ζινδηθοη, ἄλεχτρα γηράσκειν ἀνυμέναιά τε, αι γἡνϑ]ομὸ 
Βαδουίιης 85 ΝΆπδπ5. ΔΈΟΙ ΒΟΡΠΟΚΙ65 πη ΓΙ 8.8 ΔΠΒΡΙΘΙ. 
Ὀ16 Θτυπασῦθε 1ἢγ65 ΕἸΠοΡο ΙΘη5. ἴῃ Μγι5. τὔγθη ρ] 610 }}-- 
[ἴα}}|5 γοῖὴ Χδηίῃοβ5 ΠΟΙ; Δ06Γ οὐβί ΒΟρΡΠΏΟΚΙ 65. μαὶ 485 γᾷ! - 
588 Ζ Ογοβϑίθβ δἰ μουβοῖίθ, δη γουβοὶίβθ Ζζὶ ἀον Μιίον νυ δῃγ- 
μα Ὁ πηοίνιγ. ΝΟΟ θ6Ὶ ΑΘβοθγ]ο5. θοσγΘ Ὁ ἤδη ἀϊθ ΒΟ]]6 
ἀν ΕἸοκίγα ἀπγοῖ πη αγᾶπαάθ σἂν πίοι: 516. Πδΐ νυθ θοῦ 

τς ἄρῃ Βιυάον σογοίίοί, ΠΟῸΠ ΔῈ ΤΠαΐ σοί θθη, πο} ἀδηκί 
516 8ὴ ἴῆ, θδγΟΡ ὧογ ΟἸἸΟΡ 8η ἢ ΘΓ ποῦ. ὈΟγοβϑίθϑ [το ]- 
τον Κοπηΐ ἴπγα (ἀοβιπηιησ: ΜΌΠΟΙ 806, 5885. ΑΘΒΟΏΥΠΟΒ 
πἰγσοηά. 

ΘΟΡΠΟΚΙΟ5. ψνοῖβ8 ἀἴ16 Ῥυβοπθη ΖῈΡ βΒοῃὔηβίοη, 510} δΓ- 
σᾶηζοπάοῃ ἢδιηοηϊθ Ζὶ σΡῸΡΡΊΓΘη ἀπὰ οἷη γθ οἰ 65, ΠΠ8ΠΠ10}}- 

᾿ {αΠ |ρὸ5. οἰ βίθβ θη διιβζιθγοιίθη. ὙΥΡὰ 61 ΑΘβο ν]ο8 Θιθϑίοβ 
ΒΌΡΠΟΒ]65 Υ͂. ; 9 
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ππὰ ΕἸοΚίτα νοπὶ (Ποῦ ἄθι ΘΙ ΟΡ. Δ]]οἷη θογί θη, 50. δυβδὶ 
ΒΟΡΒΟΚΙΟ5. ἀἰθ δά] (ἀδβία!". 65. τοῦθ Ηΐϊιθῦθ ἀν διροιά 
Β61η65 ΟΓοβίο5. χὰ ἄθϑϑθη Βογαί ΘΓ, ο] ἢ) ἄθιη ΡΠ δηϊχ ππηά 
Μρηΐου. ὅ6. τππϑ! τσ Ονθϑίεβ χὰ Νῆουκο ρϑῆϊ, ἀδὺ ΑΙΔ6 ογ- 
σἄηχί ννὰϑ8 ἀἄθι" ψισοηα ΘΙ ἢ (61 ἀηἀἃ σΥοὶ χὰ το ον Ζοῖΐ 
ΘὨ ΒΟ οΙ ἀθηἀ οἷ: δ010}} 41 656} ἢ ρθη ΠΙθηβί ἀθγ ΕΔΠΆ]Π16 
οΥσγδαία ΠΙΘΠΕΡ ᾿ᾶβϑί 0 ἄθη τηϊηἀοβίθη ζννθι 6] δὴ 46] 
ΠΟΘΙ σὴ ΡΠΠΟΠῚ 86] ηθ05. δ! ἄθη ΥΩΚ [ΟἹ σθαηθη ΡΠ ΘΟ 95 
αὶ τνοράθη. Αμβϑουάθῃ ἢδΐ ΟΥθϑίθβ. δὴ Ργδάθθ ο] ΘΙ ΟΠ 58 ΠῚ 

- ΘἴΠ6 ἢ. 5ἰπ 6 η ΝΔΠΠΘΡ 465 (ἀοίίο5. 561 η6 } ΠοιηΔι} ππὰ ἀϊ6 
διάϊζχο δ η6 5. ο᾽ δ μροϑιηηΐθη Εγοαηθ5. [ἢ ο᾽θιομον ΘΙ 86 
δίθῃθη ἤθρθοη ΕἸ οκίνα ἀἰ6 Διηοίνδιθη φάθ Πγ] ἢ  Ι5 ΟΠ 6. 
Πᾶιιβ6ν, συ οῃθ. ἀϊο διημηης ἀἄον ἀπίοη 465 ζ8η665 γνοΓΓ- 
ἴθη ππα οοσνοῖί 1 ΕἸ Κίγα [ }]]6 ἢ, 4495 516. ΠΠΠ πὴ [ἢ 65 
οἰσηθη Υ0}}}5 6 ὴ Μᾶββδισραηρ οἰ ηβοῃάυθη. (ΟἿ 65. 1η4888, 
80. {Π61]]|6 516 οἂηζ ἄθῃη οῆθη Μιΐ ἀν Εγοιη ! πη. 

ΚΙγιᾶπηη οϑίγἃ 067, ἀθῦ. βοῃροῖο ἀρδσθηβαίζ χιὶ Ε]6- 
κΚίγα, δίθῃξ ρογδάθ δὴ ἀϊθβθῖηὴ Τρ ρἄῃι!ο} γουθὶ ηϑδιηΐ ἄδ. 
ἴῃ ἀθὴ (ποορθῃολθη {0 516 ὙΝΘΏΙΘΟΙ ΠΟΙ͂ΟΙ, ἐὰ ἀἷα Ζυ- 
ΒΟΠ ΔΙ 415 ζΖθιροη ΠΡ Γ ΤΊαι [τ ΑΡΔΙΗ]ΘΙΏΏΟΠ 1ἢΓ6 Π6]1η1- 
{οἰ 506. ΟἸΘΙΒΒΠ ΓΟ σΘη ρθη ἀπγ 5 ΟΠ δι. Πα 6 πη τη 
ΠΡ 6 ἢ. οΡ ἃ] η155. Ζζιὶ ΔορΊϑίΠ05. ἀπ 161 οι {Π|55Πηηη Ὁ 
ΠΔ0}} ἀδν Τῆι νου! ὑνάγθη. ΒΒ] ΒΟΡΠΟΚΙῸ5. ΘΒ ΟΠ ΘΙ ηΐ 516. ἰὴ 
ΕΠ οι α᾽5. ΒΟ] ἀθαησοη. 6 1) Ἰῃγοπὴ Ποάθη πη ΤἬμΠη νΟΥ 
ἘΠ56Ρ ἢ. Αἰισθη 415 υὔ]]σ γὙ ΓΒ] 6, οη6 ἀδ55 6467. ὨΙΟΠοΙ 
ἀπ  Ο}}. 4121 ρΡ 6} }] 6 ΕλΡθΘη 516 χὰ οἰ μθ πη ἡδίμνν  ἀγροη Ζ6}Ὁ- 
θ1Ὰ6 οηίβίθ!! Ππᾶϊ{6. 861 ἄθιη Τάσο ἐδγν Τηδί, ννϑ] ἤθη ἀΪ6 
{{Π56] 156. ἂἷβ. ἘΠΡοηϊαρ [6 5.10} θΟρ ΘΠ}, ρα 516 νο ἢ61Πη]1- 
ΟΡ Αηρϑί βο[ο! ον, ἀἷθ δῖ. ἀπγο ἀμι55 6] 1.0 ῃ 65. (ΘΓ ΘΙ ΟΉ16]} 
Ζιι δη θρηθη. [105 θῸ ΠΊΘ8 6 56: οἱ οθῖ 516 ν }, αἴθ ΤΠηδὶ 
ΠΟ Ζιι- Βογθθη, 50 μεσ! 516. 510}. 561|051. 16 ΔΠπΠη0η81- 
ΠΟ οη. Παηκορίοι δὴ ἀϊ6 Προ βσδίο ἰγοίθη 'ἢ ΘΙ ηθη φΡΘ]]6ὴ 
(οηίγαδί χὶὶ (6 Δ ἤγοη Αησϑί ἢΔῸὸ}) ἀ6η] ΤΥΊΔΙΙΠ6, [)6 
ΤΥΡΔΙΩ] γοΡηδρ δἷθ, ΟΠ Ὑ ΒΟ. 6 Π}15. σὴ αγὰ})}6 465 (δίίθη χὰ 
ϑοθείο; ἄδηη αἴθ ϑορῃο ΚΙ 566. ΕἸοΚινα ννὔγάθ. οἰηθη 580]- 
οἤθη Δυ νας ννθάθυ οΡδ] θη. Π00}} βου ΠΟΙ Π]Θη ὨΔΌΘΗ ;. 516 
561|05{ 5πὸ}} ἀἃ5 ῬοΟΠΘη [ἢγ65 ΘΝ Ί556η5 Ζχὶ θοίδι θη, 1η- 
ἄθη 516 [ οροη5. ἤδη ΤΡαῦὴ ἄθὴ ΠΟΙ]05 δηγνογίγδιί, 
ΠΙη ον ἄγη ἄπο] αοθοί ἂἃῃ ΔΡΟ Πα. ἀπὸ ΕΡ Πα] ὰηρσ ἢ 65. 96- 
σρηνγάνισοη ΟἸἤοιθ. [ἡ ἀϊθϑθῖη σοί [056η (οθ0. σοβίθ!! 5160,. 
οἰηθ δαιμονῶσα ἐν ἄτῃ, [το ΘΟ ἃ οἴη, ρ]θιοννθ ΕΠ] ον ἃ 
ἄθη δἰίθιη γουνναηά, θη ἴν ΡΠ ΙροηθΙα᾽ 5. Ορίοναης Π6}}, Ζὰ- 

΄ 
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ὨΙΟΠΐ ρσοιηδοῦξ πηὰ ᾿πὰ ἸΏ ΚΙΔηρ τ ἀ6Ρ. ὁ [6 {106 ΘΠ] π]6 
(197. 562) ἀϊ6 ΒιΠ]ΘΡΟΙ 415 οἰηζίροθ Μίοίν ὨΔΟΠ ΘΟ 656 
Ὠδίί6: δηάγρθ δορί η46. ὈΡΙηο᾽ 416. ΟΡ ΠΟΚΙοΙβομο ΚΙγι. 
θᾺΡ. ΠΙΟΠῚ τὸ}. ΟΡ μηλβϑθη Δί ΒΟΡΏΟΚΙΟΒ. 685. γϑύβίδηθῃ, 
δἰ η6 Προμί[ςογ σὰν 465 Μογάθ5. ἢ Δ 0 ἢ} ἀἄθπη) ΟΠ ΓΙ ησ θη, Ψ18 
ἴῃ ἄδθῃ Επμπηθηϊήθη, βου 5515. Ζ ΠΠ]ΔΌΠ 6, ἦα ΠΙΘΡ γῸ} (6. 

ΤΠηδί ἀθν δία θοῦ αἴ [η6] ΟΠ] 16 σοθγοσἤ θη νιν. 
θῈΓΟΙ ἀἴ6 ΒΟ] ἢ νου! ίηθ ρο( ὕθον Οὐ βίθβ᾽ [Πη6ν- 

σδησ, ὑπ] θη 816 νριβίθοκί. βῦϑῃὴ ζχὶ ΑρΟ]] θη οεοροίοί, νιρά 
485 Ογδιιθη! 6 465 ΜΕ ΘΙ ΟΓ65. ὑνΘ80η {110}. δγπηἄββισι: 
ἦϊαὸ Μοόνγάθυιηη 465 (ἀθῃ}8}}}5 δὲ 860} οἷηθ ἰ]ηπηπἰ{6  σοσθῃ 
16 ΚΙπάθυ: 16 Π6} ἰδὲ ἤρθη Ρ]αί σὴ Ἠδηάθη Κααπὴ δηΐνιη- 
ἅδη, ΕἸ]. νν}}} 516. [ΙΘθθη ας θοσγάθθη, μοι ἄθη νυ ὔηβοῃ! 516. ἄθη 
[Πηἰρυρᾶησ: τνὰβ 8516 4Ι656η σον 50}, σΘΒΟΠ 6} 1ἢ} 5610 51. 
ΕἸ] οΚίρα ΒΒ ἢ γο Τ γᾶ θν 5.06}}} ἄθη γΆ5 0 γοὴ ἔθου! ΘσΘ ἢ 61 
γΥοΒηΘσο }}} ΡΒ] ΟΠ. ΘΙ ΟΠ ΘΓ 61 0 οΥβοκίθη ΘΟΠ ΘΓ Ζ (6. 
Οδί!ηη 465 ΑΘρΊβίΠ05. [ἢ ΓΘΟΝΓ ΟΟὨ ΓΑ ΒΠ ΓΘ η465. ἢ, 10}. Ὠ 656 
ΘΡοΡΟΙ[η6 δοθηθ ἰδέ σδὴζ ΕἸσΘη πὴ 465 ΒΟΡΠΟΚΙ65, ἀὰ ΒΕ] 
ΑΘΒΟΉΎ]08 416 Προ οἴη {Ππη8ἰἅηἀ46. 416 ὐκοηηπησ ἀθ ἀε- 
50 5.6} ΠΟΙ γι, ψούδαῇ ἀ6Ρ ζᾶσθηᾶθ τη βθῖηθ Τηδΐ 
ΠΔΟῸ ΠΠΘΓ πη4ἃ ἅμπδϑονη Μοίϊνθη νυ]! [0 ἢ οὐυνᾶσρηαο Ὀγοϑίοβ 
τη ΕἸοκίνα τππὰ ἄθ (πον ἄθηῃ ΡΙδη νϑλαῦιθάθί. Νὰ" 416 
[6 ν ἄρ αγηη ἱρὰ σοι βοῃ!. Β6Ὶ ΒΟΡΠΏΟΚΙο5. ουίδῃγι Ε] οἰςίγα 
οὐδέ 1 θη πη ἀδροηναγί 465 ΒυΙΘΥ5. ἃ15. ἀ6 0 νοῦ σΘ Ό] 10} 6 
Βοίο ἀϊα 806 θγίηφρι. 16 γυἱΠγθη βίο ΤὨνᾶπθη τ ἄθη 
Τοάϊζοη δης ἢ  !]]6η ἄθη Ποθθη θη, πο πνοῇ 46. [16Γ5[6 ΟΠ 6ΥΖ 
{0} 2}10}} 10. 416 656] σοηἀδίο Βγοιἄθ πη5 0] }ἄσί, 50. 4858 
Δ60}} ἀπγοῖ ἀ1656. ΠΟΘΙ ΡΟΘ οΠΘ. ϑόθηθ 445 ἀρ! 465 Ζι- 
ΒΟΠΔΙΟΙΒ. γ0ὴ ἄθδ ἀϊθδίθρη ΠΙηίθγουηθ ἀΡΡο]οηκί ππά 
ἀπο 416 ἸοΡθοπάϊσθίθ Πδηά]ηρ. χὰ ΠΟΙ οχ! οηθη δ) 6}  ἀἃ5 
Οτδιβῖσο ἀον ΤΏδί 1646 Ζο1 σοποιηηθὴ ΜΠ]. 

ΑΙ]165 ἰδὲ Ρ6Ὲὶ ϑόρῇοῖ!θθ 850 δηροίοσι, ἐδ55 ἄθηὶ Ζι- 
ΒΟΠΔΙΙΘΙ 510}. ἀἴ6. πη ΘΙ 5110η6 ΝΟ ΒΘ ηΠἸσκοῖ ἀ6. σ ΓΘ 0 ἢ- 
ἰθη Τ|δΐί διυ.ἀνἄησοη τἢ1155. 16 Ατβίπησ 465. ΟΡ 65 
56 108: παῖ ἀν ΠΙΟ ον. τη ο! ]οηϑί βοποποηά, [Ὧ5Γ ΠΡ 415 πη- 
ὑπ σᾶ ! 101 65 Βοῖννουὶς ΡΠ απ 4611. Βοὶ ΑΘβΟῃγ]05. Ιἰορί (6. 
ΒΟΒνΓΡ η Κι νγοῖζ τηθῃν ἴῃ ἀον Ηδηά]ιησ 56}}05., 61 50Ρ0Πο- 
μ|65. ον ἀὰ5 Μοιίίνιγθη. ἀπ 0} διἰπαδίϊοποη. τη ΟἸΠΔΓΆΚίΘΡα 

ταἷ5 Παιϊρίϑαομο. ἢοῦὶ πγιβϑίο ΑδοΊβίῃο5. Ζιιοῦδί [4]16η. νν61}} 
ἀἴὸ μητρὸς ἔγχοτοι χύνες ἄθιη Μιοιηο 6 [Ὁ] σ θη τη δαΐ 
ἀὰ5 5 ὅοἰς Ιου] οθη 50 ]}6η. Ογοβϑίθϑ βοπννδηϊί νΟΓ, 
θ6], ηδὸῖ ον ΤΠπαΐ: ἀθν ΟΡ γ 6 ΟΠ1561 ιν βοὴ Μαϊον ππᾶ 

3 Ἐ 
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ΒΟΉ 5.00 }}0 ἀα5. Εὔν πη Δ ΙΔ 6Ρ ΠΟΘΙ 418 ᾿ιθΡαῖι5, πὴ 65. δὲ5 
χὰ δ παπάϊιηο νον Οθρῖο ἴῃ. ον. δ ννο θα. χὰ Ιά586η. 
Β6Ὶ Βορθοκίο5β νὰ ἀν Μονὰ ἀθνΡ Μιιίοῦ ἴπη ΠΠΠ ΘΓ γΆΒ0 ἢ 
γ ΟΠ θυ 1, ξὸ ἀἄᾶθ5. πὰ Αησϑθίνι 6. οὐ ΚΠ ηθοη, ἅὐ τ] 6 
ἤϊε. Ογοβίθβ, βοηάθνρη ΕἸοκίτα ἀγαιβϑοη τ βομο  ἀθη ον 
Κά!6, ἀθν ποί!ννοηάίσθη (ὐοηβθαϊθι {Πγ085 ΟΠαγακίογθ, Β6- 
Β0ῃ 614 σἹοθί. 

ἔλθοι ἱρὰ ἀθν ΒΙΙοΚ νοὴ ἄθπὶ [πη ἰβοίζ! θη Ζι ἄδην 
τηϊπ ον Οτγαιβίσθη. ἀΡσοίθη κί. Δ Αθριβίῃοθ Πηιι55. 85 
αἰσχυντήρ ἴΔ]|16η, οἷνηθ. νου ἢ Ζὶὶ 5οῖη, (855. Μ]" πιθ ἢ γοἢ 
πὸ ΟΡ ἤγΘη, 418 855. οὐ 46 τη ον ἀηθΐθ, σοηγθῖηθ, νῸΠ 
γΟΙΚ 415 θοβροί φοῃδββίθ Πδη δηρὸν ἀ6ν Παιρίνου ΓΘ ΟΠ ἢ 
ἰϑῖί. ῬάΠΘΡ δὲ 65 σιιΐ, ἀδ85 ἀ1ὸ ΟθκοπΟ] 6. 561η6 Αθινοβθη- 
ὨρΙΐ ἃπ ἀϊθβθῖὴ Τάσο βράϊηρί. Αἰ ΑΘβο ν] 05. ηἰμηηΐ 416- 
565 ἅἃΠ, ΟΠΠ6 05 ΠΡΟ ΠΟ νν 16. Ζὶ τηοίγ "θη ΟὐΟΡ 65 ἄθιη θτ- 
5ί65, (ἀδὺ. 65. δἰβϑῃί ἢ} δι! Πη Ζιιθῦϑί ΔΡΘ ΘΒ ἤηθη Παΐ, νοῦ 
ἄοπι Εἰηϊγοΐθη ἰη5 ἢδιθ να  Πθὴ τνοῦάθη χὰ ἰἅ5856η. Βοὶ 
ΘΟΡΠΟΚΙΟΒ, ψ͵Ὸ νοη Αηΐδηρ ἃη, ΠΟΟ ο6 οἴη ἀράδηκο δῃ 
Οτγοβίοϑ᾽ Αἰ Ὁ 151. ΔῈ ΑΘρΊ ΒΟ 5᾽ ΑἸ υνβ  ηΠο 11 πδο  οΚ το} 
πϊησοάοαϊοί νυγὰ, ὑνο] οἾ χα ἡ Ρνο δ ἀπά ριιηο ἀ65. θ.1{{{65. ἀ6 
Πἅπι5} 106 Ζαβίᾶπαο. ἀΐομι, σοηϊοι δοῖη Κα 65. Αἰ ρθίοη,, 16- 
465 ΜΠ χιι νου Π  Ζθηὴ τπὰ ἴθ τὰ Πιᾶπηὰ ΘΟ] Ώ 0} ῖ 
οηίννον πη 6. ϑο]Πἀονησ 65. [{ηνν ἀρ σθη. χὰ ᾿οδίδι!σοη. [)ἃ5 
ΚκαρζΖ ἀρβργᾶοῖι, ὑν ΟΠ 65. ΟΡ ΠΟΚΙο5. ἃπΔ πα θ δίδί λυ Ίβοῃθ ἢ 
ΚΙγι. απ ΟΥθϑίθϑ ν] ΘΠ] 6 }}} υν Βοηοη ἀἰθβθη. ἀπ ΑΘΡΙ5{Π|05 
οίαι{Π πάθη ᾶϑϑι, ὑϑιοῃς δἃιι5, θη Οπαγακίοῦ 465 Μδηποβ 50- 
ννοὶζ Ζιι ΟΡ ΚΟΠΠΘη, 845 65. ηδιΠ|ς 5. Ναδομάριη. ο (6 γον- 
ΓΘ ΟΡ σοί! 8, 15. δου ΠῚ ννὰ8. σὔ! 0168. ἀπ πΙΘη5 0} }Π 16} 165 
Ἀδομι ποιβοιίο, ἀἴ6 οι! ἃ ἰδὲ νοὴ ἄθη Ροϊορ!ίθῃ ἰμνγοῦθο- 
ποιηηθη, ΕἸοΚίν αἰ. σσάϑος σοῃοθοη. 

ὅ. Οριδαηθ ζεῖ. πδοῖ. ΒΟρΠῸ 165, ἄοββθη Ε]οΚίρα ἡδο 5. 
ἄδθπὶ Αἰὰ8. 45. ἄϊδϑίθ. ΠΠΒΓΟΡ ΒΟΡ] ΙΓ οἰβομθη ἢναηηθη ἰδΐ, νο]. 
ΕἸη]. συμ ΔΙ. 5. 20, νϑυβϑιο!θ. δ᾽ οἷν. δι] α τ ρ 1165. ἴῃ. 
56 1η 6. ὙνΔΠ ΒΟ Π Θ᾽ ἢ Π10. Ὁ]. 91, 4 διιίρο θη. ΕἸοΚιν δὴ 
ἀοβο! οι. διό. [{{6}Ὀγϑ] ἢ τηᾶη Διι0}} ηἰο , οἰποη Μ]Θ 
50 νοη δίδηἀ 1646ν ΠΙΟΠ ον ἢ 6. πηιιβδίθ μοὶ ἀν ὕγηθιιθ -- 
γΓαη οἰπο5. Μγίίι8, νγὸ 45 ΗδοΠ βίο ἀθι ἰγαρίβομθη Κιυηϑί ἴῃ 
γΟΥΒΟ ἀπο δ εῖβθ. θΘΓΘΙ (5. σο]οἰδίοι νὰν --α Απϊροηθ πᾶ 
ΕἸροκΚίνα ποηηΐ αοίέ Βάκοθο5. 86 108. ἴῃ οἰηθπὶ ρ᾽γδίη 468. 
ΠΙοβκουιἀθβ Οἷρίο! βορ!οκίοίβοιον. Κιυηβί, ἀμφότεραι γὰρ 
ἄκρον --, 80. Π}1885. ΠηΔη 4060} βίδιιηθη, ψῖθ Εμρ 1465. ἴῃ 
ἀϊοβο Ὠγδηᾶ, ἀδη {Γἰν 1] ϑίθη (6. ΘΡμ] 6, ἐδ8. ΠΟ 1 50- 
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ψν0}} Τνδσῦά!θ 415 Τιδνθϑίῖθ ἀν Τγαρδάϊθ 15ϑί, ἢἸηΐο. 510} 
56 |0ῦ 5. φρο σοθ] 6 6 ἰδί. ἸΙηὐθη] ΘΓ Πᾶι]1ο) π]οἢ ἄθη 
ΜαΐΠ Ὠδιίθ, ἴῃς {ΓΔΡΊΒΟΠοΡ ΒΟ δηάϊαησ σορθη βϑῖηθ γογρᾶη- 
σοι ἴἢ ἀϊῈ ΒΟΠΓΔΉΪ 6 χὰ ἰΓοίθη, δὲ 6 δὴ ἢ8]} {γδρΊ 5068, 
41} ΚΟπΊ]Β0Π65 ΟΠ ΔΙΒΡ16Ι Θο]  οΓογῖ, ἢ 6] θη (ΠΡ Κίργ 6 
πη δ ΡΥ Ἀ] 1556. 1ΠΓῸῚ ΠΟΠ ΘΙ οη ] οΙ ἀ6΄, ἀἴ6 Ἰάραϊα ἤ ΓΟ 50} 6 
60 ἴῃ Ὠδιβθδοκηθ ΑἸ] ἄρ Π ἢ κοὴῚ υτηροβοίχζέ πη 4845 Δη26 
οἶα Ενηβί πη ΥΥάγἀθ θοῃδη 6} ἰδ. Νὰ ἄδηηῃ Κῆη τπδῃ 
416 ΕΥΙνο ἂϊ 465 δέοι οἰ ΠΙσΟΡ Π55 6. θΘΟΓ ΘΙ ἢ, νΘῊη ἸηΔη 
ΔΗΠΙΠηΐ, 4855 ΕΟ 465. ἀ4556 106. Ζυα ΠοΙίθη ΝΟ 5016] 8 
ν᾽ 6 5.6116 6 ὨΙἀΔ5 416 δηβίδίς οἰ ηθ5. ϑδίγγ "8η)8᾽5, Ψ016 
ΑἸΚΟΒ 615. ὑπἃ δηάνθ, ᾿οβίμημηΐ ἢαίίθ. δ. ϑργιοην ΒΟ οη 
416 Ιάπα! οῃΠ6 αδροηά τπὰ 1ἢν6 1Δγ}}] 15 ἤθη ΒΟ 6, 616 
τη5 ἀ6ν ΠΙΟΙΠΐον νου ἅν. [6}}}} 685 ἄοομ ἴῃ ἀἰδθβο ρθη- 
1Θ ΡΠ ἤθη Ποηδὴ 810} ΟΠ ἃη οἰποῦ ἘΠ Θϑ  αηρ χνν1- 
Β0θη ἃἀὁΥ θη) ΠΟΠΟΡΔΡΘΪη ΟΠ ΘΙ ΘΔ}, οἰ ηθη θ᾽ Θά ΘΓ 
Βδιι ΓΒΔ ηΠ., ΘΟ ΠΟ ηηΘη ΓΙ ηΖοβ51η ΕΠ] Κίσα ἀηὰ ἄθη) Ργ- 
Ιλάθβ. ΑῬδι δι) 50 Ὀ]61}}0 65. οἷη ΜΙΒβον ΗΠ, 4455 ΕΌΓΙΡΙ 465 
δἰηθὴ διοῖϊ νοὴ 850 ποῆθῃ Ενηβί, ἄδθῃ ϑϑῖηθ Ζ61} πηὰ 561 
ῬαΒ] οι. πἰς ππθ ἢν ὈΟοΥΠ, τη 50. ἸΘἰομμ[οὐσοῦ Ηδηά 
γϑΡ θη Κοηηΐθ. ΠΡ ΓΟἢΣ νοῦ ΑΘΘΟΉΎ]05 ἀπ ϑΟΡΠΟ 165 
Ὠᾶι6 ἢ ΡΠ α]ΐθη 50|16ηὴ. δίδίξ ἄἀθϑϑθὴ ψηδοῃΐ 6 510}} 
ὨΪΟΪ δ γ16} Δη 46 }8 ἃ]5. οἴη οι κον θοῦ ΑΘΒΟΏΎ]05. οΟἴΐδη, γογ- 
βίθοκίον. ἄθλου. ΒορΏΟΚΙο5. βίο, Βαβδροι(ο]0 6Γ ἀϊ6 δΔοβοῇγ- 
Ι6βοὸηθ Ιοοκοηβοθηθ τπᾶὰ ἀϊθ Βαβδίδισιησ ἀπο ἢ) ἀ485. υῸ0η 
ΕἸοΚίγα σον ἀθννδηά, --- ἀθηη ΕἸ. 06 78 ἀΔηη8}8. ΠΟΟΙΪὴ 
ὨΪΟΠῚ σοννοθὶ ἀη4ἃ Ὠᾶϊ(6 516 65, 50 χηΐϑϑίθ 1ἃ Ογοϑίθβ ἰδησϑί 
ΘΙ ιιβσΘ ΥΔΟΉ ΒΘ 561} ----, 50 Π16Ι ΘΓ ρον 561η6 ΠΟΘ η 
ῬΟΙΘΠ πἰοί, ἀ855. ΘΓ 510}. 5610 8: ̓ δο ποῦ! ] ἢ ᾿ηδοηΐ, ἀὰ 18 
πηροδομίοι (6 Αἰ Κ] ρθη ὙΥΙΔ ον] σαησ ΕΠ οε΄ 5. ἀ0. ΘΠ θιηδ- 
'φὸ Ρᾶδασορ ᾿ΑρϑαμηθπΊ 05, ΠΙΠΙΏΘἢΡ ΟΠ δἰ] βίου, ἤθομιὶ 
θη ᾶ!ι. 

Εἴη γογρ] οἰ σμαης πη ἄρ Τνδρδά!θη, ἀϊα πηΐον ἀ]6- 
βοὴ γογ δ] Π]5θθὴ σνθηΐϊσ [ΡΟ θυ ησοηἀ βοὴ Κῦηηϊθ, νυν 
ΠΔΠ ἘΠ ΘΡΪΔΘ50η, Ζ|Πη8] “16. [ᾧγ ἀϊὸ Βουν θη σ ἀ65 
ΘΟΡΠΟΚΙο5. ἀπηδίῃϊρ ἰδέ, ΠῸΡ 1ἴηοτθ [656 ἰῃυξ ΙΏΖ2Ψ]- 
ΒΟΠ6η 8ῃῚ ᾿οϑίθη, αἰθ δ] ἀθιϑο 6 ΕἸ εκΚίρα νὸν ἀθγ Πδηὰ 
Ζι}" ϑοιῖα χὰ ἰἅ556) πη 510}. ἄθη ἰγαυγσθη ΕΙηάγιοΚ Ζὰ 
ΘΡΒΡδΡ θη, ἄδῃ ἄθν ἈΉΡ. ἀ65 γον 4 }15 ἀγα πη. 5006 ῬΟΘ516 
η80]} ἀΠ8}} ννῖθ Βρυ ΔΘ] ΠΟ ΟΡ. ἀπἃ τ Πγ]5 0} 6 Εὐγπὶ δι 
Τοάθη ΠΟΡνΟΥ ΓΙ ησΘη Τη1155, ἋἀΟΡ 510). δὴ ΔΘβΟ νυ] ο5᾽ πὰ 
ΒΟΡΒΟΚΙοϑ᾽ ΜοΙβίθυ νυ Ζὶὶ ΘΠ θ 6 σονομηΐ ἰδί, --- 
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Εἴη πού βόηθα {Π6 ον γασιιηρ 6. ΘΟΡ ΠΟ] ΘΒ Π 6 ἢ 
ΕἸοκίνα ουννᾶδηΐ ΟἸοορο ἀὸ ΕἾπη. 1, 2 νηὶ ϑορἠιοοῖος νυοἷ 
ορίΐηιθ 80γρϑογῖί Εἰοοίγαηι, ἰαθιθν ἡιαΐα οοπυογϑαην Αἰ 
μι ἰοφοπάαηι ριιΐο. . 

16 ΠΟΙ ]θη. δἰπά 8580 τὑπηίο ἀἷἰθ ἀν δὶ ΟΠ ΔΌΒΡΙΟΙΘΙ νϑ}- 
1Π6}}, (8585. ἀον Ῥγοίαροιη ϊϑδὶ 416 ΕἸειίνα, ἀὸν Π᾽ 6υ- 
ἰοΡδροηῖβδὶ αἴθ Κἰγιδιηημοδίνα ᾿τηὰ ἄθη Οἰδϑίθβ, ἀδν 
Τυιιᾶασοηὶϑδί ἀθη Ῥᾶἀαροροῃ, 416 ΟΠΥΥ ΒΟ ΘΙ ]5 ἀπὰ ἄθη 
Αδριβίμοθ. τὶ ἀθογηθπηθη Πιαῖ(6, 



ΣΟΦΟΚΖΕΟΥΣ 

“ΦΙΕΙΚΟΙΤΌΣΕ 



ΤΑ ΤΟῪ ΦΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ. 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 
ἨΛΕΚΤΡΑ. 
ΧΟΡΟΣ. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΛ. 
ΑἸΙΓΙΣΘΟΣ. 



Η 

ῷ»- 

ΓΟ ΕΝ ΠΛ, Ὁ 2 Η͂ς 

ΠΑΙΔΑΓΘΦΓΟΣ. 

Ὃ τοῦ στρατηγήσαντος ἐν Τροίᾳ ποτὲ 
᾿“γαμέμνονος παῖ, νῦν ἐχεῖν ἔξεστί σοι ὁ 
παρόντι λεύσσειν, ὧν πρόϑυμος ἦσϑ' ἀεί. 
τὸ γὰρ παλαιὸν “Ζργος οὑπόϑεις, τόδε, 
τῆς οἰστροτπιλῆγος ἄλσος Ἰνάχου χόρης" 

Υ. 1--10. ., 7εἰζὶ 151. 1" γο}- 
Βῦπηϊ, 16 π6 ἀδρβεπά Ζὰ βοβδᾶῦυθῃ, 
ὙνΟΝἶη 65 6Ἰ0} ἴῃ 46" θη. 5.6 5 
Ζοῦ. ΗΙΘΡ νον ἦν ἀθίη ἃγΡΡῸ]}1- 
5065 διδη]αηα, ἀονὶ ἀἰ6 διδάϊς 
ΑΓρΡΟ5, ΠΠΠΚ5 16} ἀν ΗἩογοίθα- 
Ρ6], ΟΡ ᾧη5 ἀ6᾽" Ρο]ορι ἀθηρα]]αβῖ 
Μυκθϑηδ᾽ 5.“ Πάγοὶ ἀϊδθ6 νοὶ Εοι- 
Ὠ6Ρπ σὰ ΝάΒοΡη ἄρουρομθηάθ Β6- 
ΒΟΠ ΓΘ θη, ΟθΘΙ 0} ἤομι. Οἀ. 
18, 344 {᾿Ξ νογβοιννῦίθ, τυρα ἄσθηι 
Ζυβομαυο ἀϊὸ [ἀπά βοι ΠΟ 6. Αα5- 
ΒΟ οΚκυηρ ἀθν ὅοοπο νου ἀθαΠ 0}. 
“1 θῖ6 Αηγθάδ α]5 ϑοίιη ἀ65 Ἣλ- 
λάνων ἄναξ (483. νρ]. Αἱ. 1110. 
1223), Γὔγ νοϊάθ δ᾽ ἴοι ΘΙ ΓΘηνΟ]], 
νο 6094 Ὀρέστης, τοῦ τὸ κλεινὸν 
Ἑλλάδος ᾿Αγαμέμνονος στράτευμ᾽ 
ἀγείραντός ποτε. ΟΕ]. 0. Ἀ. 1. 
ΡΙΗΠ. 8. ἀπά πἷξ ἐν Τροίᾳ Αἰ. 
τ091-. 

ΓΟ αν πρόϑυμος ἦσϑα, 
πᾷ]. λεύσσειν, ἴηθὴ ἀα5. ΟΡ] θοῦ 
465 [πῇη. (ἃ) ρβ᾽οῖο. ἄθὰ Νοιηθη 
(πρόϑυμος) ΔΗ ΠΟΙ ρΊ ΓΘ ἢ ἃ Δηρ 50 }105- 
56 ἰδβῖ, νρῇ!. 542. 1277. ῬΙΠ]. 62. 
Ὁ. (. 41189ὅ. Κιῦρεν ἀν. 61], 6 
Α. 8. 

4. ῖΆ6Ὸ [[μαηάθομαί! παλαιόν, 
νὶθ ἔων. ΕἸ. 1 ἀϊθ ϑδιδαιὶ παλαιὸν 
Ἄργος, νν 61} ἀΐο γϑόνιοι Ἰναχί- 
ὅδαι (τὰ ΑἸ. 202) 510} [ἂν πρωτο- 
γενεῖς, 1 6 η προπάτωρ ΑΓΡΡῸ5 [ὮΡ 
γηγενής οὐδ ὅποι ἴἤγοη Κῦηϊρ 
ΡοΙαθρῸ5 815 γηγενοῦς Παλαίχϑο- 
νος ἰνις (Δ650}3. ϑ}}}]. 2917), 1 ρθη 
δίδαι!. [ᾧΡ ἤθη ἀϊοοίθη ἃυβρΆθ θη. 
6γ "6ὶ Ποιπθι" δ ἃ ἀϊ6 ρηΖ6 
ΗΔ] η561 δυδρθάθῃπίο Νάιηθ Κᾶπη 
ἀϊ6 διαδὶ 4]}6᾽η δόμος ἄδγαμι ΘΙ 
πἰοῃν Οχοϊοῆπθη, νυνὶ} ΟΡ ϑίοϑ 5160} 
νου δι 16} πὸ ἄθιη δι μη 5126 
Μγκοπᾷ β8θιπὸπ πιι55.6. ϑοΡ ΠΟ ΚΙ65 
ἀγίοκι ἂὺ5 νν»ὰ Ζθιι ἤομι. θά. 1, 
40 5ᾶρῖὶ, Ονθβίεϑ. νγοράθ ἄθη Μονὰ 
Ρἄοιθη ὅππότ ἂν ἡ βήσῃ τε χαὶ 
ἧς ἱμείρεται αἴης. ΝΕ]. 111 Ὁ 
ῬηΠ 1: 

δ. ἄλσος, νὶς Δηΐ. 845, τέ- 
μενος (ΡΙπά. Νϑμηι. 10, 19 ᾿Ζρ- 
γεῖον τέμενος), πεδίον. Ὠΐϊὸ βῇηΖθ 
[παομοβοῦπο Ποῖβϑὶ [οἰναΐπ πᾶο ἢ ἀο. 
γοη ζθιιβ βο]Π]!Ρίθη οἰστροδίνητος 
χόρη, νν6]οῖ 6. "61 Αϑβοθγ 05. Θαρ}]. 
291 χλῃϑοῦχος ἡ Ἤρας τοῖδ8ι. νΥἂμ- 
γοπὰ βοηϑὶ ἀ16565 ΑΡΡῸ5. νοὴ δ] 610}}- 
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αὕτη δ᾽, Ὀρέστα, τοῦ λυχοχτόνου ϑεοῦ 
2 Ν , ς 2 .ο- 2 (ἢ 

ἀγορὰ «ὐχειος" οὐξ ἀριστερᾶς δ᾽ δὃδε 
[γὶ ς Ν , κα λν.. (δα , 

Ηῖρας ὃ χλεινὸς ναὸς" οἱ δ᾽ ἱχάνομεὲν, 
φάσχειν Πυχήνας τὰς πολυχρύσους ὁρᾶν, 

10 πολύφϑορόν τε δῶμα Πελοπιδῶν τόδε, 
ὅϑεν σὲ πατρὸς ἐκ φόνων ἐγώ ποτε 
πρὸς σῆς ὁμαίμου καὶ κασιγνήτης λαβὼν 
2} 2 ’ εὰ ’ 

ἤνεγχα χἀξέσωσα κἀξεϑρεψάμην 

παιιΐρου διάάίοη ππὰ [ἀπ ἀδομα [θη 
ἄυλον Ἰνάχειον, ᾿᾿ἰχαιικόν, ἴκκ 0. 
α. 8319. 1308 Δωρικχόν ἀπά χοῖλον 
πον ϑο θάθη νυἱρά, απϑοθγοιῖθὶ 
500}. Ιου αἴ ΠοιμθΡ Ί50 6 ΒοΖοιοΙ- 
παρ Θά. 18,246 Ἴασον Ἄργος, 
πᾶοι ϑῖθρι. Βγζ. ἀπὸ ᾿Ιάσου τοῦ 
κατ᾽ ἐνίους πατρὸς ᾿Ιοῦς, ἱπάδῃηι 
ἀον θιομίον Ἴασον φδοραάθζΖι νὸπ 
᾿Ιώ )ή]εϊϊοι, νρὶ. 6. ζὰ 0. Β. 10. 
0: 6. Τ0ῦ. 

0. θο" ὙΥοΙ βιμαν κὶ ἰδ ἀν 
ννοῖϊθ, ἃ Εἰι586. ἀδνὺ 1 ,γϊδᾶ 510} 
δΡβιρδοκοπάᾶο Πδυρίρ!αἰς ἀθν διαάι 
ΑΓΡΟ5, δῃ νυ ]οίθὴι 45. νοὴ Πδηδοϑ8 
βοβυ 6:6. ΗΠ ρίμαπ ἀὸ5 “πόλ- 
λων “ΔΜύχειος (τι Ὁ. ἢ. 208) ἀδιὰ 
ἀ65. Ζθιι5 Νεμεαῖος δορθηΐ οι Ιὰρ, 
Τῆυο. ὅ, 47. 26η65., πδοῆ Ρᾶιι8. 
8, 40, 8 τῶν ἐν τῇ πόλει τὸ ἐπι- 
φανέστατον ἱερόν, 6] νοῦ ἀδθὺ 
Ηδιο Μυκοπᾶβ θοβοόπάθιβ ἴῃ ἀϊΐθ 
Διροη,. θο “ύκειος ϑεός ννἂν 
ϑομαίζροιι νοῦ ΑΥβοβ5, νρὶ]. 645. 
θ55. 1319. Αοβοὶι. δαρ}}}]. 069, τὑπάὰ 
65 πᾶπρι ννῸ}}} χιιβαιμηθη, ὙνΘΠΠ 
ἀον ΠοΙρμΐϑοιο “ύκειος ἀὰ5 Ονὰ- 
ΚΟΙ βρόρεθοη ὰϊ. δοη ἄθη νυἱο! ἃ- 
οἤ θη Τοροπάρη, πνοάπλοι ἀϊὸ Β6- 
ποπητηρ ΟΡ ΚΙ γι. ναράο, νν ἅμ} δ }}ι. 
ἀἴ6 νοὰὶ λυχοχτόνος, [ΔῈ Ρ ΤΟ 8, 
ννἷο ἂπ πιὰπομθῆ ᾿Ονίθη ἀθι νόμιος 
ϑεός αἷ5 Βοβομίριο". ἄθι" ἤδοράθῃ 
σοάδομε πνυράο, Ράαυβ5. 2, 9, 7." 

1. θεν Παπριίθιηρο} ἀθν ἁρρῖνὶ- 
5οῖοη ἤορο ἰὰρ 10 "158 15 ϑδιδάϊθη 
γοη ΑΡρΡῸ5. δηϊορηῦ φυνϑοί θη ἀϊ6- 
5601 διαάν πὰ Μγκοπᾶ, ἄθη νοῖὴ 
ἴβίθπιο5 Κομηπιοπάθη χὰ [21 ΚΘΗ, 

Ῥαυβ. 2, 11, 1. ῬΟΪΎΠΟΙΚΟ5. γοὸπ 
ΤΟ α. Κομπθη οοίδαθ Ζιρπογῖα 
ἑογερία ᾿ρηοδηηιγιαθ ΤΠ αθυτι5 παθοέ 
δίαι. ΤΊ. 1, ὃ89. 6" ἀπβοῖῃ 
ΡΠΡΟΡα. πᾶπορο Τοιηρο] ἰδὲ ὅδε, 
ἀϊα θαι ονπίορη ἀγορὰ αὕτη. 

8. οἱ ἕκι,νο ΝΜ ὶ" δηροΙαπρίὶ 
51η 4. 

9, φάσκειν (ΡΙ]. 57. 0. Ἀ. 
402) δρᾶν 5ιαι 465 "]οββθὺ δρᾷς 
ἄἀδαῖοι δα ἄθη ἀν 50 }} οἰαιηθη- 
ἄθηῃ Οὐθδίθβ, ἄδθὺῦ Και 9] Δαθ θη 
πᾶ, ἀἀ55. 61" ΘᾺ ΠΟ ἀὰ5. Ζ16] 561- 
Π65 ϑοιηθη5. ΟΡ ον ᾿ᾶ})}6, ννῖ 
ΡΠ]. 1411. Ζι πολυχρύσους 
(πο ΠῚ 8. 180. Ὁ άὺν Οὐ: Ὁ, 
305) 5[ε πολύφϑορον ἴῃ εἰ- 
ποῖ οοπἰ αϑιθηάθπ (ἀδροηϑάϊζο: 
νο ον δομάϊχο ἀϊο διαάι, νο]- 
Ι.ον Μοι ἃ ἀπά Ν ον ἄθυν δὴ 416 
δαουα Ῥοϊορίε ἀοηλς ΠΟ. (Ἁ11η. 
1 ΟΣ 5, ΔΝ δι: 211 ΗΝ 

11. Αἱ ἐκ φόνων 5ἴαιΣ ἐν 
φόνοις ᾿ᾶϊ ἐξέσωσα οἷπροννῖνκι. 

1... ἐθυγοῖν, κρον Ὡοσι οὐ ὴα 
ὅμαιμος δοηδποι θορυ πηι, ἀα ἀἴολι 
419 ὅμαιμοι ἅποῖ χασίγνητοι, 
νΒ]. 826 υμὰ ἤομι. χασίγνητος 
χαὶ ὄπατρος, Α686]. Επμι. 89 σὺ 
δ᾽ αὐτάδελφον αἷμα καὶ κοινοῦ 
πατρός, ν»ῖο 4ἄἴὸ αγιθομθη μοὶ Β6- 
Ζοὶομπιιηρ ἄθν γονν ἀπ 50} {5 ν8Ὁ- 
πὰ! πῖ550. 561} [νη] 10. σι 86ῖπ 
Ρἤοροη. -- νοι Απίληρ ἂπ νυἱρᾷ 
45 Δυρθηηονκ ἁαΓ ἀἴὸ Ηδυρίρον- 
80Ππ. Εἰ Πρ  ] ΘηΚΙ, 

18, Π]. 9, 485 ΡΠ δπὶχ σὰ Δ01}]- 
Ιοιι5: χαΐ σε τοσοῦτον ἔϑηχα, 
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᾽ ΧΕ) ο ᾿ Χ , 
τοσονὃ ἐς ἥβης, πατρὶ τιμωρὸν φόνου. 
γῦν οὖν, Ὀρέστα χαὶ σὺ φίλτατε ξένων 

Πυλάδη, τί χρὴ δρᾶν ἐν τάχει βουλευτέον" 
ὡς ἥμιν ἤδη λαμπρὸν ἡλίου σέλας 
ἑῷα κινεῖ φϑέγματ᾽ ὀρνίϑων σαφῆ, 
ΚΣ ,ὔ Κι ἢ 7 ,ὔ 2 , 
μέλαινα τ ἄστρων ἐχλέλοιττεν εὐφρόνη. ' 4 Ὁ ᾿ 
πρὶν οὖν τιν᾽ ἀνδρῶν ἐξοδοιττορεῖν στέγης, 
ξυνάτττετον λόγοισιν" ὡς ἐνταῦϑ᾽ ἐμέν, 
ἘΝ 3) ρῚ ΕΟ, 2 - ᾽ὔ οἷ ᾿ ὙΝγηϑῦ; 2 ’ ἕν οὐχ ἔτ ὀχνεῖν χαιρός, ἀλλ᾽ ἔργων ἀχμῆή. 

ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 
2 , 7... - , «! - 

ιὖ φίλτατ ἀνδρῶν προςπόλων, ὡς μοι σαφῆ 
σημεῖα φαίνεις ἐσϑλὸς εἰς ἡμᾶς γεγώς. 

, ἢ ΕῚ 
ὥστπτερ γὰρ ἵππος εὐγενὴς, κἂν ἡ γέρων, 
ἐν τοῖσι δεινοῖς ϑυμὸν οὐχ ἀπώλεσεν, 
2 ΦᾺ  ΌΝ Ν ἌΣ τ ς , Ν Ν 
ἀλλ᾽ ὀρϑὸν οὖς ἵστησιν, ὡςαύτως δὲ σὺ 

ἡμᾶς τ᾽ ὀτρύνγεις καὐτὸς ἐν πρώτοις ἕπει. 

ϑεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, Ἔχ ϑυ- 
μοῦ φιλέων. 

14. ον ἀἷθ ϑιθ!Πυης 
Ζὰα Ὁ. 6.120. 

111. θὲ» ἀθάδηκε ροβιιν ἀπά π6- 
δαϊῖν αὐδοοάγοκι: ἀν ΒΟ] Τὰρ 
ννοοκιὶ τ 5 {1π|Πὶ6 ἢ ἀονν ὃ 66], 
χοροὶ σαυηἄοιβι ἀπ ἄρῃ ἁμερόφ νος 

. ἀλέχτωρ τὰ ἀθηκθη ἰδὲ, ἀπὰ ἀϊθ 
ΒΟ ΡΖ 6 Νδομὺὶ ἰδὺ ρον ]- 
οἸι 6 ἢ. ΜΙ χενεῖ σαφῆ, θθΖθῖοι- 
ΠΘΠἄ6Ρ 45 ποιεῖ σαφῆ, 81. Αἥ1. 69. 
Γ19. ἄστρων εὐφρόνη, ϑιοτν- 
πΘΠπηΔΟΝ᾿, πο σἐἰοἰίαία οαοΡ 
δἰοϊίαγιδ, ἡ ποιχιλείμων νύξ Δ6- 
ΒΟΉ 105. ΠΡ δηῖ. τννῖο πὶ. 114 
λευχῆς χιόνος τιτέρυξ, πὰ ΑἸ. 159. 
Μιῖ ἐκλέλοιπεν ὙΕΙ͂. 91. Αἱ. 612 
ἐξίστ αται δὲ νυχτὸς κύκλος τῇ 
ἡ μέρᾳ. 

21 ἢ. ξυνάπτετον λ., βου- 
λεύεσϑε, ἀὰ 65 Ζεῖ ἰδ, 16. 
9)Ὼ5 λέγειν ἀβπουπί! ΟΡ. ἃ1]- 

465 ἐς 

Ἰοίη, Ρυ]. βι1πλπὴῦ 5.ΠΠ|5Θ ἢ νν οεἰροπά 
-ι. Μῖι ξυνάψαι, αἰ π ἃ 6α, 
Ἐν." ΡΒΟΒ 792. εἰς .λό- 
γους ξυνῆψα Πολυνείκει. ΝΕ]. χὰ 

{8 δ: 0. ἢ. 661. --- ἐνταῦ 9" 
ἐμέν πᾶν ὅ0ρι. βομνν ΡΠ ἢ. ρ6- 
ΒΟΙΠΡΊΘθΘπ, ἀἃ α]16 Ομ πη  ΚῸΡ α16 
ΠΡ ΟρΟΪπιἄβδίρο ΒΌΓΡ 5[αι ἐσμέν 
(νοῦ ἘΣ-μῇ πὰρ Μοὶ ΚΑΙ ΔΟΙΙΟ5 
ΘΙΠΙηΔ] ἰἀπάοη, γρῆες ἐμέν Ηοτο- 
ἀἴδη. περὶ μον. λέξ. 24, 8, ἀπά ἁαοὶι 
α16 γορκαρσίθη μοπδι", ΒΌΤπιθη ἐ ἕμε- 
ναι, ἔμεν πῖσῦ ΠΡ οί θη, τἀπὶ 

ἐμέν 16 Ζὰ ΡΘΟμἐοΡσοη. )ἃ 
ἐνταῦϑα ἄασνοῖ ΟἸοσϑαίοσθοη. ἄθπὶ 
ἵνα νογβοβοιχὶ ἀὰς ἀθοβίθ νϑῖ- 
ἀνᾶἄηρι Παθ θη πὰρ, 50 δι. ἰοῦ σὰ 
ΘΠ Βομθάθα, ὁ}. Ἴϑορἢ. ὡς κχκαϑέ- 
σταμεν σά" ἱκάνομεν, βεβήχαμεν 
οἀ6" 6 50η8᾽ ΒΟ!  Θθ 6 ἢδί. 
(δηΖ χη αι ρ ΒΟ μ ΠΠ10}ν ῬιπάονΓ ὡς 
ἐνταῦϑ' ἵνα Οὐκ ἔστ᾽ ἔτ᾽ ὀχνεῖν. 
δέ ἔργων ἀκμή ν8]. ΡΙΗ]. 12. 

811. 
ΤῊ φαίνεις γεγώς, Μὰ 
Α41ΤΊ [. 

20. 96ν 
50 ρη ΑΘ. 

Ὑν 60} 1561] ἀθ5. βπομιῖ- 
εἶ Ρυᾷβ. νῖο ἴῃ δο- 

16}. ὙΘΡΡ] ΘΙ οθη. 
271. ὡςαύτως δέ, Δεηὶ. 420. 

Κυῦρον ὅτ. 69, 160. Α. 4. 
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τοιγὰρ τὰ μὲν δόξαντα δηλώσω" σὺ δὲ 
Ρ] - δ] Ν - ] - ’ ,ὔ 

30 ὀξεῖαν ἀχοὴν τοῖς ἑμιοοῖς λόγοις διδούς, 

εἰ μή τι χαιροῦ τυγχάνω, μεϑάρμοσον. 
ΒῚ Ἀ ν" ᾿ ΣΕ ἄδνν 1.) 5 , Ν Ἀ 

ἐγὼ γὰρ ἡνίχ ἱἰχόμην τὸ Πυϑιχὸν 

μαντεῖον, ὡς μάϑοιμ᾽ ὅτῳ τρόπῳ πατρὸς. 
δίχας ἀροίμην τῶν φονευσάντων πάρα, 

8ῦ χρῇ μοι τοιαῦϑ᾽ ὃ Φοῖβος, ὧν πεύσει τάχα" 
2 - ἄσχευον αὐτὸν ἀσπίδων τὲ καὶ στρατοῦ 

δόλοισι χλέψαι χειρὸς ἐνδίκους σφαγάς. 
δ. ὃ 3 , ΝΝ ΟἽ 

ὃτ᾽ οὖν τοιόνδε χρησμὸν εἰςηχούσαμεν, 

σὺ μὲν μολὼν, ὅταν σὲ καιρὸς εἰςάγῃ, 
’ ΡΒ .»“" 3 2 ω Ν , , 

40 δόμων ἔσω τῶνδ᾽, ἰισϑὲι πᾶν τὸ δρώμενον, 
ὅπτως ἂν εἰδὼς ἥμιν ἀγγείλῃς σαφῆ. 
οὐ γάρ σε μὴ γήραι τὲ χαὶ 
γνῶσ᾽, οὐδ᾽ ὑποπτεύσουσιν 

39). [0ν. Α νοὴ ογβίθι" ἢαπὰ 
πατρί. ϑιᾶνκον ἰϑξὶ πατρὸς δέ- 
κας, ἂἄδὰ5 δι Ναίον ρον ἂ- 
Ρθηάθ Ἀθομι, ψῖὸ 84 πατρὸς 
λουτρά. 

90. χρῆ. νὶο ζῇ, ψῇ. 0. (Ὁ. 
81 ἐξέχρη. 

901. νγιο Αδρίϑιμος. υηὰ ΚΊγι. 
ἔθη Ναΐον ρου! δῖοι, 50 50}} Ονὸ- 
βδίθο. δι 510) βϑ δὶ ὑϑβομβγᾶηκι 
ἄσσον [51 ἤδοϊθ ἄθοη. ἢ 1θ565 
ΟΥάκΚΟῚ νυἱρὰ ρ]θίοι ἴον Ροϑυμὶ 
νορκύπάθι, νν8}} 509}. 65. 80 δθ- 
βία! μοῦ πα, ννῖὶθ ἀθνΡ Ρ]δη ϑθίῃηθ8 
Πυδιιὰθ 65 Ποίβομιο. -α Ζὰ αὖ- 
τός ἀντ ΘγΙἀυϊον πὰ μῃἰηζι ἄσκευ- 
ος ἀσπ. τε καὶ στ ατοῦ, 
νυνὶ 0. (Ὁ. 1521 αὐτὸς ἐξηγήσο- 
μαι, ἄϑικτος ἡγητῆρος, νΒ]. “» ΑΙ. 
404, νν»ῖθ δόβοη 1]. ὃ, 473 οἷος ἄτερ 
λαῶν, Ριπὰ. Ρ. 9,28 μούνα ἄτερ 
ἐγχέων. ὙΒ]. 1150. 16 ορΡΡίη- 
ἀυηρ; ἄσκευον ἀσπ. νὶο ΑἸ. 321 
ἀψόφητος κωκυμάτων, 0; Π. 891: 
αηΐοη 1002. Ζὰ ἀσπίϑων ΑὔΘΡ 
(ἀσπιστῶν) υἷιν καὶ στρατοῦ 
ἐγκΙάγθηἀ, 50. 4855 οἴη Ποηἀϊδάγοϊη 
Θηἰβιθῃ τππε ο 5 Ομ] ἀοτ65 ΗΠ ΘΓ. 

χρόνῳ μαχρῷ 
Εν ϑ.5..2 , 
ὧδ᾽ ηνϑισμένον. 

Μὶι δόλοισι κλέψαι (δολῶσαι) 
σφαγάς ΠΤ τὴν 189. 1110; 
χειρός νοῦ)». πἷῦ σφαγάς, 206. 

99, χαιρὸς εἰς ἄγῃ, νὶο ΡΒ]. 
400. 891. 

40. ἔσϑι, θαρίογα; πᾶν τὸ 
δρώμενον, ἃ1165 Μ»αὰϑβ νοΓ- 
δ 6 Ικε 1. 

42. Πὼὰ Καπηϑὺ ροίροϑι πἰποίη- 
τοῖο: ἄθηη "61 ἀθίηθιῃ ΑΙΔῸΡ αηὰ 
ἀν Ἰᾶηρθη Ζοἶυ. ἀοῖπον ΕΣ ΓΘ πιιη ρ; 
νΟὴ ΠΪΘΙ" ᾿ἰδὺ πἰοι Ζὰ ΓΟ θη, ἀἃ 55 
510 ἴῃ αἰ ᾿προπ ἃἰίθη ϑΚΙάνθη 6- 
Κοημθη; δι ννοράθη 5160 Κοίηθη 
ΑΡΡνοηὴ δ! ῦρίθη. ρδοδθη Θἰηθῃ 
Ογεὶς ἴῃ ΘΠ Π)ΘΡΒΟΙ πιο Κ 405 Πδὰρ- 
ἰ65. ὙΥ16 μἴο' οὐ μὴ γνῶσι 
ἊΝ ὁοΠ561 ταΐν Εαλαν, Ὁ. (. 450 οὔ 
τι μὴ λάχωσι -- οὐδὲ ὄνησις 
ἥξει. ἨὨὰ5 ἀνϑίζεσϑαι ννεῖϑι, 
Ζι ἃ} ποθ θη. ἄθπὶ ἀθ Κα ]βο! θη ὦϑε, 
αυὙ 46 πολιαί, τοῦ γήραος ἄν- 
ϑεα ϑνατοῖς (Εὐηπα); Ὁ. ΒΕ. 142 
λευχανϑὲς ,κάρα. δι γήραι τε 
καὶ χρόνῳ μ. ΘΒ ΘΡΓΊΟΙΝ οἰἸὰ- 
5ιΐσο. ὦ δ᾽ ἡ νϑ.., ἃ. ᾿. ἐν τῷδε 
τῷ ἄνϑει τῆς χεκραλῆς. 



ἨΛΕΚΤΡΑ. : 45 

λόγῳ δὲ χρῶ τοιῷδ᾽ ὅτι ξένος μὲν εἶ 
Φωχεὺς, παρ᾽ ἀνδρὸς Φανοτέως ἥκων" ὃ γὰρ 
μέγιστος αὐτοῖς τυγχάνει δορυξένων. 
9 

ἄγγελλε δ᾽ ὅρχῳ προςτιϑείς, ὁϑούνεχα 
’͵ "δ ἥς ΒΕ] 2 ᾽ ’ὔ 

τέϑνηχ Ορέστης ἐξ ἀναγχαίας τύχης, 

ἄϑλοισι Πυϑιχοῖσιν ἐχ τροχηλάτων 
δίφρων κυλισϑείς" ὧδ᾽ ὃ μῦϑος ἑστάτω. 

ἡμεῖς δὲ πατρὸς τύμβον, ὡς ἑφίετο, 

λοιβαῖσι πρῶτον χαὲ χαρατόμοις χλιδαῖς 
, ἰ- ΠλΦ ρος ο ,ὔ 

στέινναντες, εἴτ᾽ ἄψορρον ἥξομεν ττάλιν, 

τύπωμα χαλχότιλευρον ἠρμένοι χεροῖν, 
γοῪ Ὁ ὃ χαὶ σὺ ϑάμνοις οἶσθά μοι χεχρυμμέγνον, 

ὅττως λόγῳ χλέπτοντες ἡδεῖαν φάτιν 
φέρωμεν αὐτοῖς, τοὐμὸν ὡς 

44. λόγῳ δὲ... δα βρυῖοη! ἀθπὶ 
σὺ μὲν μολὼν 89. θθιὴ ξένος 
"μὲν εἶ δ6 ρθη Π)6. οΡνν ρίο πδη 
εἰννὰ ἥκεις δ᾽ ἄγγελος, βίαι 465- 
56η ἄἀθγ [πηρογαϊϊν οἰπίγιιι 41. ὙΕ]. 
ζὰ Αἱ. 1299 [, 

Αὅ. ΜΕ]. ἀϊς Εἰμ!. --- Ζὰ ἀ- 
νήρ (Ξε τις) μιὰ οὶ ἀὸΡ Νᾷιπμθ 
56 |0 85: ἀ16 Ἀρροδιιίοπ, 415. ὁ" χα- 
λουμένου Οὐον , τοὔνομα βίᾶπαο: 
Ἠογοά. 8, 82 ἦρχε ἀνὴρ Παναί- 
τιος. ΠΠ.- 11, 138 ἕλον ἄνδρα Μού- 
λιον, τιι Αἰ. 811. 

41. ὅρκῳ προςτιϑείς, παϊὶ 
οἴηθαι ΕἸ άἀς, οἰπ οῖη 146, ἄδ πη 
ἀπ Ρ61Γ ρ 50, ᾿ηἄθπι Ζὰ προςτ. 
χι ἀθηκθη ἰδὶ ὅρχον ον αὐτόν, 
ΧΡ Ὁ. πὴ). 175. 0. μα ΠΡΊΝ 
1110. θύγοι ἀἴθθο ν ]]6 νΥ  ηάπηρ 
ψὶγὰ ποι άγιοκονο}} οἰ βομαΡ Γ, 
ἀονΡ Ρᾶἀδαρον αἀὔν[β. ον Κοίηῃ ἀθ- 
αν ἰβϑθὴ ἀαΓᾶϊ 5. ΤΟΊ θη, 416 νῸΠὶ 

οιῦ 56 ]|05δι. ρορθοῖπο [ὔρο χὰ μ6- 
οι ννγθη, ΔΘ ΠΟΙ ΑΥΙϑι. Ανν. 
1004 ὀρϑῷ μετρήσω κανόνι προς- 
τιϑείς. Ο. (, 333 χαὶ λόγοις γ 
αὐτάγγελος (αὐτῶν). (ΒόοΚι νον- 
βίθῃι : οἰ πο 16 νου ῖη ἀ δὴ ἀ 
ἃ ἃ5 α ὁπιθ! ἀθι6. θαρόρθη βρυίοιι 
6" αἴθ ον] ὅρχον προς- 

ἔρρει δέμας 

ϑεῖναι, ἵπείμραπαάιηι ααά6)»6, 
ϑ0}1". Οδποηι. ΕἸ. 419 ὅρχου δὲ 
προςτεϑέντος ἐπιμελεστέρα ψυχὴ 
κατέστη. ϊπάον ὅρκον.) 
48. ἂν. τύχη. ἀναγχαστὸς 

μόρος, ἵπὶ ἀδροηβαὶζ Ζιπὶ παι }1- 
Ὁ 1 Τοάο, 5. Αἱ. 488. 

51. ἡ μεῖς δὲ. ΒΘ β θη. Ὁ σὺ 
μὲν 39 ἀπι λόγῳ δ ξλλ ἐν ἐφίε- 
το, πᾷ]. ᾿πόλλων. 

ὕῦὕ2. λοιβαῖσι, νϑῖ. 89. 901. 
-- χαρατ. χλιδαῖς, νῖς Ονο- 
βίοϑ. Αθβοῖν. ΟἸο. 6. δι ἄδπι αγα}}6 
ἀαΡρνῖη δὶ πλόχαμον ᾿Ινάχῳ ϑρε- 
πτήριον, τὸν δεύτερον δὲ τόνδε 
πενθητήριον, 108 τομαῖον βό- 
στρυχον, τι ΑΙ. 1118. Οἷῖ χλιδαΐ 
νοῦ ἰρρίθοιμ, ᾿ἰδηροπι ΗΔ Ζυμηλ] 
ον Μἅδομθη, Αδβονν]. ΑἸμ. 12, 
528 (ὁ νοῦ ἀθῃ Κυνοίθη χλυδῶν πλό- 
χαμος, ὥστε παρϑένοις ἁβραῖς. 

84. τύπωμα γχγαλκόπλευ- 
ρον, 1118 1. Α6βοῖν. (μο. 686 λέ- 
βητος χαλκχέου πλευρώματα. 

ὅδ. μὸν [λυ Α Ὑοη ΘΡΒΙΘΡ 
Παπὰ 5ιαιι 468 “ἀηραπδθηάθη οἶσϑά 
που. ΜόρΊοΙ ννᾶγα ποι. 

ὅ0. λόγῳ κλ., νρ]. 51 υπὰ ἀὰβ 
Βοιμ ον ίβοιθ. μὴ χλέπτε νόῳ. 

51. Πὰ5 Ππαπάβοιν ΠΟ Ὸ φέροι- 



οὐ 

40 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥῪΣ 

Ν ΒΩ Ν ἥ 
φλογιστὸν δὴ καὶ κατηνϑραχωμένονγ. 

, ,ὔ - - ) [κὴ , ἣν τί γάρ μὲ λυπεῖ τοῦϑ'᾽, ὅταν λόγῳ ϑανὼν 
ἔργοισι σωϑῶ χἀξενέγκωμαι χλέος; 
δοχῶ μὲν, οὐδὲν ῥῆμα σὺν κέρδει κακόν. “: ΘΗ 

Ἵ , ν Χ Ν 
δὴ γὰρ εἶδον πολλάχις χαὶ τοὺς σοφοὺς 
λόγῳ μάτην ϑνήσχοντας" εἶϑ'᾽, ὅταν δόμους 
»" ΞΞ 
ἔλθωσιν αὖϑις, ἐχτετίμηνται πλέον. 

μὲν ΜΝ] πᾶη θην ἀ6}" ἀδιηϊῦ νον. . 1165 
πο! ἀϊροη, ἀὰ85 ἀὁΡ Ορίδιϊν πὶ! 
χεχρυμμένον νου] υηάθη αἷθ Ἰ»6ἷμ) 
ὙοΡθο θη. γΘΡ Ὁ] 6. ΑΡΒΊΟμν ἃὰ5- 
ἀνρίοκο οὐδ ἀἃδ5 ΟΓΟΒΙ 5 βϑίη Ὑ01- 
Βα θη ἀδάτο ἢ} 1ΘΙΒΘΡ πη ψυνθ [6] η- 
(ΟΡ ΔΙΒΘΡΡΘΟΝΟ: ἃὰαἢ ἀὰ55 νὶν 
1 ποθὴ ἀἱ6 Τἄυπομπηρ )6]- 
γϊηροπ κι δομίθη. ΑἸ]οίη ὅ- 
πως φρέρ. 5016 5581 510} ἂὴ ἄθη 
ΗδυρίϑαϊςΣ ἥξομεν ἃῃ; ἅϊο ἰδὲ 
ΠΩ ΡΖΌΒΘΙΘΗ, ὙγΔΡι ἢ 461" 80 Θηΐ- 
οι] θάηθ. Ον. βοίπθ ΑΡ5Ι ον. πἴο 
1} ΘΒ. 6" Ρνν αν πη ἀπ} Εν- 
[015 ΔΌΒΒΡΓΘΟΙΘη. 5016. 16 ΑΡ"- 
ΒΟΏΡΟΙΡΟΙ ΒΟ ΙηΘη. 00} ἢΪ61" ἄθη 
Ορίαυνϊν πδοῖ Βυχαη βῆ οηι (6- 
Ῥγάθποὶ ρο [ἀ ]50}} Ζιι μαθθη, χὰ 0. 
(. 11. - ἔρρει, ᾧχετο, 0. Β. 
πρῦ τΟ τ. 117. 

50. Ὑ ΘΙ 50. 

00. ἐξ. χλέος, νῖο ἄδν Ποιπο- 
ΤΊΒΟΙΙΘ. ΟΓΟδίο5. βου} νυρὰ οἷον 
κλέος ἔλλαβε. ΑΘ] ΟΙον. ἀοροη- 
8812 Εν. 6]. 299 τοῖς πράγμα- 
σιν τέϑνηχα, τοῖς ἕργοισιν οὔ. 

6061. Μιι δοκῶ μέν ἴαϑϑι 46 ν 
Ῥνᾶνθ, πηνοράονθηθ Ὁ». 510} οἴη 
ΗρΡΖ, οἷπθ [οι οῃν χὰ 155 ΓΘ ΟΠ  η6 
ἀπομθ ἀο' ΒΟΡΟΪβοθμοη. ΙΚ ἴῃ 
5616} [ΔὰρῸ 510} Δηζυρίρποη : 16. 
ΡῬδϑδ οἰ ἢ ἃ], 5011 16} πὶ 6 1- 
π6η, ἀον ϑὅργιὰ ἢ. Μὶιν δοκῶ 
μέν Ὑνρῖ. 5417.. Ὁ. (ὦ; 995.. Α]ρ84. 
ἘΡ, 8 δοχῶ μέν, οὐδείς. ῬΉΠ]. 339 
οἶμαι μέν. ὕθνθον ἄθη Ἔργον 
5601|08ι, οὐδὲν ῥῆμα σὺν κέρ- 
ὅδει (κερϑαλέον, Ζίν Θ,. ἘΠυ δὴ 
καχόν, 65 ἰδ: Κοίη πηρΡ]ὕοκΚ, 

ἴ ὄρ] 6} 6. Ζ δᾶ βθη 
5 ΟΡΓ 61} ν ΘΡΒΡ ΓΙ ; νρ]. 
χὰ ΡΙΙ]. 108, 0. (. 1020. ἀπά ἄδη 
δρυθοῦνονθ. Κέρδαω ἑταῖρε καὶ 
δίχαια χἄάδικα. ((ὡονν ὄπ] τοι νυν 
᾿Π 10 μέν πολ! Ἰπ ΘΡραηρῖΡι. Ὠὰϑ5 
ἈΙΟΝΠ Προ ἀραῖος α16 [,658ν 465 
ΓλὰΡ. Α ἀπ δυϊ4α5. ἃη δοχῶ μὲν 
ὡς, Ν ἴθ ΟἸοβ56 ἴῃ θη Τοχὺ 
δοάρνπυηρθη 15.) 

62 [ΠὉ 916 δο!ο!αβίθη ἀθαίθη ἀϊδ85 
{Π6 115. δ Οὐ γβδθιιβ, {Π61}5. ἁα  Ργ- 
{πὰρ 8. Αἢ 76ηθη. βοῃοίην ΟΡο- 
δῖ65. (ν8}]. Ἐ1η]. 5. 2.) χιηδοιδι Ζιι. 
ἀθηκθη, ὑνΟ Ο] 65. πη ΘΘΘΏΉΠ110}} ἰϑ, 
ἀλ85 Οάγδϑθιδ ἴῃ ἀπάθνπι ὅ5΄ηπὸ 
λόγῳ μάτην ἔϑνησχε, ἰῃ50 6} ΘΙ" 
δα ΠμᾶΚὰ ἴον βορίαθθυ ἡναρ 66, 
νυ άπ γοηἃ Οὐ. 561051., νου 6}, ἰοά! 
σι 561. Αὑ Ὁ ἀγ55θι5. Ῥά581. διιο]ι 
ἐχτετίμηται σιλέον. Νοιι Ργιμὰ- 
5015 νυ] οΡΖᾷ ]}, ΟΡ. Βᾶ})6 ἅιι5- 
ΒΡΓΘΉΡΘη ΙΆ556η, 61" 561 βΟΒΙΟΡ θη ; 
ΡΙ ΙΖ] ἢ. ἃι5. 561 πη] Ὑ  Ρδίθοκ ΠῸΡ- 
ψΟΡΒΟΚΟΙΙΘη. Πα) 6. Θ΄ ἀπο] ἀΪ6 
ΓΘ Ρο νοὴ ἀν Ρα]ηρθηθϑὶθ ΚΡΌ5565 
Απ βοὴ ροδο!. Ὑγὰρο δὴ ἴδῃ 
ΒΪ6." χὰ ἄδηκοη, 50 μη) δϑιθ ᾿ηδη ἃπ- 
ΠΟΘ θη, ὁ». [ἄνο ἀϊθ 4] 56 6 1 Π6 
δοηΐοθηζ ἷν ὅταν δόμους ἔλθωσιν 
αὖϑις 5οἴπον οἴρηθη Προ βοηι 55. 
Απάρο μά) θη ἃη ϑ0]0η. ΘΡΪΠ ΠΟΙ, 
ΟἴπΘ ΠδΔΟΙ Ζιινν οἴ 56 πη, 455 616 Παιρι- 
χίϊσο ἀπ} 1Ππ ρΆ856η, δ} βο]οίη- 
Ἰτοῖ παν 5090}. Εροίβηθθθ. Πϊηοίη- 
ΟΠ ΘΠ ἢ551, ἀ16. βϑίηθη  αβομ 6} ἢ 
ϑορθηνν ἄν ρ νᾶ θη, ππΠ5 ΠΡΟ Κη ηἢ 
δη4. Νὰ ἃη Αμβρίο]υαπρθη δυϊ 
νοῦ άπηϊο ϑιαδιϑιη πη 6} 8. 
ΙΘΒ. σι ἀθηκθοη. 

- 



ἨΛΕΚΤΡΑ. 

ὡς κἄμ᾽ ἐπαυχῶ τῆςδε τῆς “φήμης ἄπτο 
δεδορχότ᾽, ἐχϑροῖς ἄστρον ὡς λάμψειν ἔτι. 
ἀλλ᾽, ὦ πατρῴα γῇ ϑεοί τ᾽ ἐγχώριοι, 
δέξασϑέ μ᾽ εὐτυχοῦντα ταῖςδε ταῖς ὁδοῖς, 

σύ τ᾽, ὦ πατρῷον δῶμα" σοῦ γὰρ ἔρχομαι 
δίχῃ ἜΡΡΑΨΝ πρὸς ϑεῶν ὡρμημένος" 
χαὶ μή μ᾽ ἄτιμον τῆςδ᾽ ἀποστείλητε γῆς, 
ἀλλ᾽ ἀρχέπλουτον καὶ καταστάτην δόμων. 
εἴρηχα μὲν νῦν ταῦτα" σοὶ δ᾽ ἤδη, γέρον, 
τὸ σὸν μελέσϑω βάντι φρουρῆσαι χρέος. 
γὼ δ᾽ ἔξιμεν" καιρὸς γάρ, ὅοπερ ἀνδράσιν 
μέγιστος ἔργου παντός ἐστ᾽ ἐπιστάτης. 

ἬΛΕΚΤΡΑ. 
νὰ 

ὦ μοὶ μοι. 

ΠΑΙΔΑΤΓΩΓΟΣ. 

καὶ μὴν ϑυρῶν ἔδοξα πιροςπόλων τινὸς 
ὑποστενούσης ἔνδον αἰσϑέσϑαι, τέχνον. 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

ἀρ ἐστὶν ἡ δύστηνος ΤΙλέχτρα; ϑέλεις 
μείνωμεν αὐτοῦ χἀναχούσωμεν γόων; 

θΘ5 Γ. ὕδυονΡ ἀθπη ἀθο. οὐπῃ [ηῇη. 
4 411. -- τῆςδε τῆς φ. ἄπο, 
ἴῃ ΕοΙρο ἀϊο5θ5 50}}1}111} 6 
αονύσιμ!5. Ογοϑίοθ πο Ὁ δκ15 
ἄδιν ΔηΡ θη Τοάοβάθηκο! οἰ ηϑί 
ποοῖ (σὰ 0. ἢ. 1006) 5οίπϑη θ᾽ η- 
ἄθη ρ᾽διζ! οι ἸΘΡΘπ ας Ζὰ ΘΡΒΟΠ οἱ- 
6 πη, 5] 6 οι νυ 6. οἴη ϑίθρη. ἴῃ ἀπηκ- 
1" ΝΘ. ρμ] υΖ] τοι δἰ πίον ἄθη ὟΥ ο]- 
Κοὴ ΠοΡν ον β γ}}}. θη Εδιηάθη 
ἰδ ἀὰ5 ἄστρον οἷπ {Ππ5}6} π.ΐ 

10. πρὸς ϑεῶν, 611} ΑΡΟ]]οη 
Ζου5᾽ Υ ΠΠ] θη νορκάπάοδι, σὰ Ο..151. 

11. ἄτιμον μγεϊδὶ δυῇ 64 
Ζυρῦοκ. 

12. Αὐϑ ἀποστείλητε, ἰϑοῖ, 
νυνὶ ἀλλά ἃη Αἴ Ηαλπά ρίθθι, ἀὰϑ 
(ἀοροηι με}, ἐνοικίσατε, δέξασϑε πὰ 
ἀοηκοή, νρ»ῖ. ΖζΖὰ 0. ἢ. 241. Ο. (. 
405. 1403. 1]. ὅ, 819 οὔ μ᾽ εἴας 

μάχεσϑαι τοῖς ἄλλοις, ἀτὰρ ΄4- 
φροθίτην οὐτάμεν, ηδη!. ἐκέλευες. 

Τὸ. εἴρηκα μὲν νῦν ταῦτα, 
αϊαῖ, ὺὶ Αἰ. 480. Αηι. 402. ΡΆ]]. 
1940. 

Ἴλ  6]: 790. 
15. ΝΡ]. ΡΠ]. 897. υπᾶά οὔθη 

211. 59. 
11. ἰώ μοί μοι Ὠϊπάον,. ΠΪ6 

Βύσμον. [ρου δύστηνος οὶ, ννορο- 
δθὴ ἀ6Γ ΣΤΡ ΕΥΤ, ΟΟΡΡα ὅδ. 
Βοξηΐδὶ βόα Αὐἰροῖθη ΚΙαρθηάθν 
ΒΡ. ΊΟμ , νρ]. ΑἹ. 8399. 891. 974. 

18. καὶ μήν, αἰᾳιῖ, νῖο Ο. 6. 
555: ὅΧ9419.. Αἰ 5260: 1190. 1257. 
ΑἹ. 1108. 1228. -- ϑυρῶν, πυι 
αἰσϑέσϑαι πὰ νοΡθῖπάθη, νοῦ δ 
ΤΗΣ ΠΟΙ, 6 924. ΡΩΝ 680. 

80. βέλεις, μείνωμεν, ζὰ 
ῬμΠ]. ὅ99. 

81. χἄνακ., καὶ ἐναχούσωμεν. 

θὅ 

10 

ΥΡ 

80 



ὧι 

48 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΠΑΊΔΑΤΩ ΓΟΣ. 

ἥχιστα. μηδὲν πρόσϑεν, ἢ τὰ “Τοξίου, 
πειρώμεϑ' ἔρδειν χαπτὸ τῶνδ᾽ ἀρχηγετεῖν, 
πατρὸς χέοντες λουτρά" ταῦτα γὰρ φέρϑδι 
γίχην τ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ χράτος τῶν δρωμένων. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

Ὦ φάος ἁγνὸν 
Σύστη μα. 

Ν - ᾿] Δ. 2 ὌΝ, ο 

χαὶ γῆς ἰσόμοιρ᾽ ἀὴρ, ὡς μοι 
πολλὰς μὲν ϑρήνων ᾧδάς, 
πολλὰς δ᾽ ἀντήρεις ἤσϑου 

84. χέοντες ἰδ σοῖο Αὐϑ- 
Τὰ απο νοὴ ἀπὸ τῶνδε, κὰ 0. ΕΒ. 
10. ΑἹ. 185. ϑο]οη. ΕἸ6ρ. ὅ δῆ- 
μος ὦ δ᾽ ἂν ἄριστα σὺν ἡγεμό- 
νεσσιν ἕποιτο, Μήτε λίην ἂν ε- 
ϑεὶς μήτε πιεζόμενος. Μῖὶϊ 
πατρὸς λουτρά, ἀϊὲ ἄδπὶ 
ψαϊον βοθαμτοπάθη λοιβαΐ, 
(484. Αδβοῖ. ΟἋἰο. 129) νῈ]. 90 
ἀπά νερτέρων δωρήματα, στέφη; 
ὕμνοι, χαίτη ΠΝ χάρις πα- 
τρός Αθδβοῖι. ὅο. 178. 

85. ΒΟΙ ΡΠ ΙοΘ. ΒΟ] 55[Ὁ}1η6], 
ἀπνοῖ νοι ΑΡρΟ]]οὴ5. ρΓορ ιοι!- 
50 6} ΘΡΡΌ ΟΝ 56 105. πα παν Β ΚΙΙΩρῚ. 
[πὰ Δρο!Ππίβοιθη ϑρνὕοιιθη. νυἱρά 
γίχη χαὶ χράτος ἃ}]5 ΕΌΓΙΠ6Ι] νοῦ- 
βυηάθη: Τγνίδοὶ Ε]. 2,11 Φοῖβος 
ὧδ᾽ ἀνέφηνε, δήμου πλήϑει ν (- 
κην καὶ κάρτος ἕπεσϑαι. Ὦε- 
τη 081}}, Εὰ]9. Τρ 381 Πεμῦ Ρῃῖ- 
Πρρὸ5. Ζὰ ἄθη ἀδιίοῦπ χρ άτος 
πολέμου καὶ νίκην διδόναι. 
Βεὶ ΡΙ]υϊ. οῖ, ΟΥ. ὅ ἀνεῖλε ν ἐ- 
κην χαὶ κράτος τοῦ πολέμου 
τοῖς Ἕλλησιν ὃ ὃ ϑεός. Α686}}. ΘῈ]. 
918 εἴη δὲ νίκη καὶ χράτη 
τοῖς ἄρσεσιν. Δεῖ. 0. 6. 1089. 
Ὁοθνῖρ ἢ 5 βομόνι τῶν δρωμέ- 
νων» ποι Ζιι ψέχην. 

80}. Αὐοὶι Βοὶ Βυλρ. 59 ΕἸοΚιτὰ 
γόους ἀφίησιν αἰϑέρ᾽ ἐς μέγαν 
πατρί. 80. νογίγαυθθα [οἰ ἀθηάο, 

νοη Μϑηβοίιθπ νου] β86Ππ, ΘΘΡΏ ἀ61’ 
Ναῖΐαν ἱμνὸ ΚΙαβθπ ἃη, ννἱὸ ΑΘ50}}, 
Ῥιοιπ. 88 ὦ δῖος αἰϑὴρ καὶ τα- 
χύπτεροι πνοαὶ Ποταμῶν τε πη- 
γαὶ ποντίων τε κυμάτων ᾿νήριϑ- 
μον γέλασμα παμμῆτόρ τε γῆ Καὶ 
τὸν πανόπτην χύκλον ἡλίου κα- 
λῶ, ᾿Ιδεσϑέ οἷα πρὸς ϑεῶν 
πάσχω ϑεός. ΝΕ]. ΡΠ. 986 ἢ. Εν. 
Απάνρ. 91. Ιρι. διν. 42. Μεά. 51. 
ἴπ ἀὰθ νοὶ Ομλὸ5 χυνίβοιθπ 
Ενάθ ἀπά Ἠϊπθ] χιι θΘΖθί οι ηθη 
[ἄρι. ΕἸ]. σαπι ᾿ϊο θπ Δθῖθ ον (φάος 
ἅγνόν) ἄδῃ νοὴ ἀν ΒΡάθ Ζὰὰ ἄθπ 
Ὑ ΌΙΚθα ροϊομ πάθῃ ἀήρ μηχα. θὰ 
ἀἴοβθον Ὧη γῆ χαὶ αἰϑήρ, ἴῃ ἄθνοπ 
ΜΙ ον ᾿ορὶ, 8] οἰ οιθη ΤΊΘΙ] Ππᾶὶ, 
50. Βιοῖδϑῦ ΟΡ ἰσόμοιρος γῆς καὶ 
φάους (αἰϑέρος), 110 ἅπη] 1 Π 6} 
Βνδομγ]ορῖθ τὸ Ὁ. (. 291. ΑΓ. 
Ανν. 187 ἐν μέσῳ δήπουϑεν ἀήρ 
ἐστι γῆς (καὶ οὐρανοῦ). (θὸν 
ΟΠ ΟΠ α80 νογδιαπά ἴσην "μοῖραν 
ἔχων τῇ γῇ" πανταχοῦ γάρ ἐστιν 

ἄήρ, ἀπά 850. [Ἀ5ϑἰ6 68 00} Εὰ- 
[1108 Θρυβοο. 194, 10 ἡ ϑϑά- 
λασσα τῷ ἀέρι κέχυται ἰσόμοιρος. 
Ὁοθνί θη5 ἰσόμο ἐρ᾽ βίαι! ἰσόμοι- 
ρος Ῥοΐβοπ, ἀὰ ἀήρ 415 [Ιπιθι5 
ἀπουνν οἰ 5] 1οὴ 15.) 

88᾽. ϑρῆνοι υπὰ πλημαὲ 
στέρνων νουρθαπάθη, ψῖθ Αἱ. 
6090 ἢ, 
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στέρνων τιλαγὰς αἱμασσομένων, 
ς , Ἁ Ν ς --7ὦ 

ὁπόταν δνοφερὰ νὺξ ὑπολειφϑῆῇ" 
2" 

τὰ δὲ παγννυχίδων ἤδη, στυγεραὶ 
ξυνίσασ᾽ εὐναὶ μογερῶν οἴκων, 
ὅσα τὸν δύστηνον ἐμὸν ϑρηνῶ 

ΕΝ ΚΑ Ν . , . 
στατὲρ᾽, ον χατὰ μὲν βάρβαρον αἴαν 

27 

φοίνιος “Δρης οὐκ ἐξένισεν, 
μήτηρ δ᾽ ἡμὴ χὠ χοινολεχὴς 
«Ἅϊγισϑος, ὅττως δρῦν ὑλοτόμοι, 

, ’ ’ ἧς 

σχίζουσι κάρα φονίῳ πελέχει. 

χοὐδεὶς τούτων οἶχτος ἀτε᾽ ἄλλης 

91. ὁπόταν ὑπολειφϑῇ, 
παρέλϑῃ, αἰομὺ ὃ ὅπότε ὑπολειφϑ είη, 
61} ἀὰ5 ἤσϑου εἷη αἰσϑάνει καὶ 
γῦν οἰμβο 658. 

92. γε}. τὰ πανν. ἤ δὴ (ἀ6- 
Τγ147,}), ἡ ἃ58 ἃ οἴη Νδοι Θ᾽ 6 Ὁ 
πὰπ ρῥἂΡ οὐ ϑὶ δηϊδηρσῖ. ... Δη- 
ἄγε γεῖθον. ἴδιθσα Ῥογν ρθη ἴῃ 
Δυ55 6 Ά55η6} 51, 16 8η ἄθη Π]ο- 
ηγϑίθη πὰ Ὠοιμοιογ[ϑίθη. ΒΕ. 
πρηπΐ πεῖ ΞΟΠ ΘΟ 2] ΟΠΟ ἰΡΟΏΙ6 1ἢ- 

Ῥοη ποθ!!! θη Φαιμπιο ἰἢΓ6 Ρδη- 
Ὠγο θη. Σ 

05 ἢ. θὲ Προν[ὕγϑι 50 πιοῖ πῃ 
Καιηρίο βία! θη, βοπάθρῃ δαΐ πὑη- 
νυ ὕγαϊρβίο ΥΥ οἶδα νοῖῃ οἰϑπθη ΥΥ εἰθ6 
δον άθι. Αϑπ]Π οἷ ΚΙαρΡῚ Αϑαμιθηι- 
ΠΟὼ5 δομαίίθη Οάγϑ5. 11, 408: 
ποῦς Ῥοβϑιάοη ἰιαὶ ΠΏ 10} δι ἄθιῃ 
ΜθοΓο ἀπ ΘΌΡΔΟΝΙ, οὔτε μ' ἀνάρ- 
σιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ᾽ ἐπὶ χέρ- 
σου, ᾿4λλά μοι Αἴγισϑος τεῦξας 
ϑάνατόν τε μόρον τε Ἔχτα σὺν 
οὐλομένῃ ἀλόχῳ χτλ. Ὡς ϑάνον 
οἰχτίστῳ ϑανάτῳ. νροβίθβ. νγὔπβομι 
Αδβοῖ. πο. 348 εἰ γὰρ ὑπ᾽ Ἰλίῳ 
Πρός τινος Δυκίων, πάτερ, δορί- 
ὅδμητος κατηναρίσϑης. ΑΡΟΠΙοη πιδομὶ 
Ευπῃ. 617 Π΄. σοὶ ιοπά, 65 561 βοπη ἃ ἢ- 
16}, 455. ΑΡΔΙΠΘΙΠΠΟη 86 [Δ]|6η 86] 
πρὸς )υναικχός, οὐ τι ϑουρίοις τό- 

ξοις ἑκηβόλοισιν, ὥστ ᾿Μμάζονος. 
-- ,ἐνδι (ξείνια δυςμενέσιν λυγρὰ 
χαριζόμενος ΑΥΟΒΠ ΘΟ, ἃ. ἢ. Ὑναη- 

ΟΡ ΟΚΙ65 ΥΊ, 

ἄθηα υαπὰ Τοά), πᾶὺὶ ἰῃπ πἰομΐ ζὰ 
ἀακίθ ροϊδάθη ἀπά θδβομθηκί, οἷπθ 
ΒΑΓ ΚΑΘΓΒΟΠΘ Ὑν ὁπάπιηξ;, ψν 6] οι 6 
ἀστοὶ χατὰ β. αἰαν ξυπδο δι 
γΘΡΔΠΪαΒ51 ἰ5ι, 4ἃ τπᾶη ξείνια γαίῃ 
ἐν ἀλλοδαπῇ τὰ οὐδ! ρῥῇορι 
ΗϊΡ 1146 ὺ 516 θἴπθῃ ἐραρρδηίο 
ἀδροηϑαῖζ Ζι ἄθιῃ Μογάθ πῃ ἤδυϑ6, 
νὸ ΚΙγί. πὰ Αθρ. ἄθη μοπηκοα- 
γΓοπάρθη πἰΐ οἰποπὶ (αϑίιμα!]ο ἐξέ- 
νισαν. Μιΐ ἃδππη]οῖθιη ΔΓ ΚΆβη5 
ψΟΡΒΡΡΙΟΙ, ΡΟΪΥρΙθιμο5. ἄθπι Οἀγ8- 
5615 Θά. 9, 806, ἀδν ἴδῃ απ οἷπ 
(ἀαβιβοβοιθηκ δηροβράηροπ, ἄθη {85 
ΜΌ]16 ΟΡ Ζιυ]θῖχι νθυβρθίβθη : τὸ δέ 
τοι ξεινήιον ἔσται. Υεὶ. ΕἊΡ, ΗΘ]. 
419 ϑάνατος ξένια σοι γενήσεται, 
ζὰ 0. ἃ. 1596. Δπΐ 139. 820. 

938. αἀοὕα "1105. ΘΡΒΟ ρθη 516 
ἵππ ἀπ τὰὶλ πηνν γα ϊρονῦ ὙΥ αἴ, 
ννθ ἄθη ΕΟ θαι 46 ἨοἸΖΔιιΘΙ" 
[16 η. ἢ)ὰ5 Βη4 βεάἀθαϊβαιηον 415 
ΠῸΣ 15: 989 ἤριπεν ὡς ὅτε τις 
δρῦς ἤριπεν ἢ ,«ἀχερωΐίς ἨΣὲ πίτυς 
βλωϑρή, τήν τ᾿ οὔρεσι τέκτονες 
ἄνδρες, Ἐξέταμον πελέχεσσι γνεή- 
χεσι νήιτον εἶναι. 

99. σχίζουσι, Ῥνἄβοπβ ἴῃ 16- 
βεπάΐσον γεορβαρθην ἄν ραηρ Ὑν16 
οἵϊ χτείνει, 619 Ρ}]]. 7217. ΑΙ. 1801. 

100. κα ΒΕ]. χυπᾶοσμδὶ δἂῃ ἰῃΓ 
Βοίάθη ϑοιιννθϑίορη ἀἄθηκί, βϑαρὶ 516 
ἀπ᾿ ἄλλης 5ῖἴαιῃ: ἀδ5 ΑἸ]ροπιθίηθῃ 
ἀπ᾽ ἄλλου, νρΕ]. 885. 1182. 

4 

90 

98 

100 



50 , ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ἢ ᾿μοῦ φέρεται, σοῦ, πάτερ, οὕτως 
5 - ΡΣ - ἢ 

αἰχῶς οἰχτρῶς τε ϑανόντος. 
3 ᾿ς 

Αντισύστημα. 

ἀλλ᾽ οὐ μὲν δὴ 
λήξω ϑρήνων στυγερῶν τε γόων, 

τ05 ἔς τ᾽ ἂν παμφεγγεῖς ἄστρων 
διπὰς, λεύσσω δὲ τόδ᾽ ἡμαρ, 

Ἀ ἊΣ ’ δ ε γ Ν 

μὴ οὐ τεχνολέτειρ᾽ ὥς τις αηδὼν 
ἐπὶ χωχυτῷ τῶνδε πατρῴων 
πρὸ ϑυρῶν ἠχὼ πᾶσι προφωνεῖν" 

τ0,,ὦ δῶμ᾽ ᾿Αἴδου καὶ Περσεφόνης, 
3 ’ ΦΡΈ - Ν ,ὔ Ῥυ , 

ὦ χϑόνι᾽ Ἑρμῆ χαὶ πότνι «ρα, 

102. αἰκῶς, ὅτι πελέχει αὐτὸν 
μεϑ᾽ ὕβρεως ἐτίσαντο, οἰχτρῶς, 
διὰ τὸ βίᾳ καὶ ἐπιβουλευϑέντα. 
5601. 103--100 ΝΠ θη. ἀὰ5. Δηιὶ- 
βυϑίθηιᾶ Ζιι 80 -- 89, ᾿πἄθ πὰρ 616 

απαραθειὶ ὁροπαάαϊοὶ 510), βϑηῆδὰ 
ΘΒ ΒΡΓΘΟΙΘη, ἀϊθ ρον ὉΠ ἈΠ] ἢ ἃΠΔρ. 
ϑγβίθιηθ πἰηροροπ ἴρεῖθν ΒΘ]! 6 ὴ 
5ἰηά. 

108. οὐ μὲν δή, τὰ Αἱ. 8171. 
105. ΕἸοκΚιγα Κοῆγι, πδοιάθπηι 

5ῖ6 οὔθη βροϑαρὶ, ἂἃπι Τρ ππὰ ἴῃ 
ἀον Νδοθὶ Κἰαρο 516, 80 -- θῦ, 1621 
Ομ αβ 15. θ᾽ θ5. ἀπ ἀηἃ 516}}} ἀϊθ 
(ἀοδισπο ἄον Νάομ. ἄθη 76 Ζίρ θη 
(ΡΠ. 1330 [.) ΤΆΡΟΒΠΘΒν δαί βοβθη. 
ϑίαιὶ λεύσσω μὲν ῥιπάς, λείσσω 
δὲ... ννῖρᾶ ἀὰ5. Ρεϊάθη ΕἸ! θη 
σοπιθίηϑδηθ δ ουθαμη. πΔΟμ ἀγα Κδν0}} 
δη ἀἴ6 ϑρίῖχο ἀθ5 χζυνϑίθη Θ᾿ 5161}}}, 
ζὰ Ὁ. Ἐπ. 802. Ἀπ... 1150, 

101. Νοομπα}]8 ἰδ οὐ λήξω τὰ 
ἀφηκοη, νυ ] 65. ἀορρο}ν ΟΠ ΡΟΪΡΙ 
ἰϑῖ, ἰπάθηι μὴ οὐ..... ἀϊο Εροχο- 
σ686. Ζὶ ϑρήνων δ᾽]4οι, χὰ 0. (Ὁ. 
359. Αδμη!Ποῦ [υογοϊ. 83, 1079. 

οι ἀἰουϊίαγν ἰοίμηι μοί, πιῖγ 
οϑοαηιδ. 84}1. αι. ὅ8 βηο5 51- 
ἐογείίο ργαθέο)17δ6ἑἁ πογν {μ|| οοη81- 
ἐζιεγ, φιρίγι εὐἐγζμδαμο γιαΐμγ) αι οἱ 

γ107)65 ἀρο)γοηι. Ν8]. 1321. --- 
τεκν. ὥς τις ἀηδών (οἴη ἃ1- 
πο 5 δΒίηρ νοὴ Νδομιὶρ1]), 
να Αἰ. 611. Δηϊ. 424 πδοὶι θά. 
168. οὐ δύ ἐν οἷ; ΔΑΤΗΣ: ' 

108. ἐπὶ κω κυτ ᾧ, ἄοσπι χωχυ- 
τός οὐθοροι, ϑρηνητιχή οὗον χω- 
κύουσα, ννὶθ Απὶ. 19 ἐπὶ ψόγοισι 
δεννάζειν. 

110--120 νηΠᾷον ἀϊὸ ἠχὼ ϑρη- 
νητική, ΜΜ6ΙΟΝ6 Ε]. 5ίθιβ νὸν Α116} 
ΟἸΓθὼ. ΔηΒ. 6. ΨΜ1]1. Αὐδ (6Γ 
παι] 16} ἂη ἀϊθ ϑρ᾽χζθ ἱροιθηάθη 
Δπηραΐμηρ; ἀθϑ θυ χίροη Αὐ- 
Θη 105 ἀὸ5 Αρᾶμῃ. ϑοινν οί 
ΠΔΟΙΠΘΙ ΠΡ Αἴάθθ απὰ ῬΟΡΒΘΡ ΠΟΘ 
(0. (.. 1656.) νοῦ, “ἴθ Αἱ. 14 Ὁ. 
αι5 φϑέγμα ᾿Αϑάνας υὑὑν ᾿Αϑάνα. 

111. ΠΡ 65, 6οΡ ἄθη Αξ. αἷς 
ψυχοπομσός δο]οἰ οίοναι; ἀΐο Α Υ ἃ, 
ἀϊὸ αδιιη 465 ΕἸ ΟΠ 5, ἀὸπ Αρ. ἱπ 
τον ΒΡ ΠΡ ἄρον. ἀϊο Τρονοὶ- 
μα 6 Ὑϑρ]οίχαπρ ἀθν ΡΙθι 5 ρΠΊΟΙΣ 
ἄθον. βοίηθ (ἀθημα !ϊη διιβ 5! 0 5856η 
"αῖ. Πόηη ἀΐο ἐρινύς 465 Βο]61- 
ἀϊρίοθη τβᾶοῦ! [οι Γμα Πρ ἴῃ. ἀον ἀρά, 
νν Θ55}}8}} ἀϊθὸ Αὐτὰ Βοροιμορπη (6. 
Εν θη 81, γν 6] ὁ ο. "οἱ ΑΘΒΟΙΎ}05 
810} 56 108: “ραΐί ποηηθη. Υ6). ἀὰϑ8 
ἤομι. ἀρήσασϑαι Ἐρινύν. 
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»-»"Σ΄» -ὝἬ ν 2 τ ς 

σεμναί τε ϑεῶν παῖδες Ἔρινύυες, 
αἱ τοὺς ἀδίχως 

- Ν 2 

ϑνήσχοντας, ὁρᾶτε δὲ τοὺς εὐνὰς 
'ς , 2 2 εν. 
ὑποχλεπτομένους, ἔλϑετ᾽, ἀρήξατε, 

Ν ’ ε 

τίσασϑε ττατρὸς φόνον ἡμετέρου, 
᾿ , ᾿ ἰδ ’ ΞΥ ΤΡ λ , 
χαί μοι τὸν ἐμὸν πέμψατ᾽ ἀδελφὸν. 
μούνη γὰρ ἄγειν οὐχ ὅτι σωχῶ 
λύπης ἀντίρροπον ἄχϑος. “ 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ α΄. 
3 - - 
Ὦ παῖ, παῖ δυστανοτάτας 
ΩΣ ᾽ὔ ,ὔ Ῥ ἘΝ ΦΟἿΝ 

Ηλέχτρα ματρός, τιν ἀεὶ 
τάχεις ὧδ᾽ ἀχόρεστον οἰμωγὰν 

Ἀ ’ ΝῚ - 2 ’ 

τὸν πάλαι ἐχ δολερᾶς ἀϑεώτατα 

112. θυγο σεμναὶ ϑεῶν π. 
(ν61..ὄ 0: ἃ- 40. θῆ...454. ΑΙ. 891) 
ψνογάθη αἴ ΕΚ π θη ΘΘΠ ΘΙ ΠΪ55Ν0]]} 
δ] ΘΙ ἢ δα 415 ὈΠΔΌΒΒΡΡΘΟΠΡΑΓΡΟΙΡ 
αὐιίοῦ Κιπάθν, ἰπὶ ἀδβθηβαὶζ Ζὰ 
ϑνητῶν παῖδες θα ΖοΙομ ποι. ΖαρΊΘΙοΝ 
ἀδαϊοὶ ἀοΡ ὈΙΘΒ ΟΡ δὰ ἀἃ5 Νο- 
μα] π|55 ἀον διραίροι πη θη χὰ ἤθη 
μόθογη (ἀδίίογη, ἄθρθη ὙΥ1]6ὴ 516 
ΘΡΓᾺ116η, ζὰ Ὁ. Ἀ. 411. Δηῖϊ. 1078. 

114ἴ. ΠῚ᾽΄6 Βάσμο. πππιθιγΊ50}} 
ϑν. ὁρᾶτε τοὺς εὐνὰς ὑπο- 
χλεπτομένους. Ῥογδοη ΨΌ]]16 
τοὺς εὐνὰς ὑποχλ. ἰἰροη, ἀὰ Ε!- 
ῬγυοΝ σὰ θοδιραΐθη πἴοθῦ Αἰὴΐ ἀδν 
ἘΓΙΠγΘη 8561. ΑΠΟΡ ΚΙγι. Πιαϊα ἴῃ 
Εο]ρο ἀθ5 ΕΓ ΘΙ 5. (97) ἀπο ἀθπ. 
Μονὰ ὁἷ6 Ριίοθιᾶλ. φρο) γνϑιυϊοιζί, 
210 ἤ., 6 55}4}0 ΕἸ, ἀὰ5 δυῖΐ ἄθδη 
5ΡΘΟΙΘΠΘη ἘᾺΠ Ῥαββοηάθ νϑΡΆ]}}56- 
τηθίηοῦῖ. ϑοῦΡοῖθ! πᾶὰη ννῖ6 οὔ θη, 
οὐον ἃ ὁρᾶϑ᾽ αἵ τὴν ΑἸ ΡΘΠΒ, 
50 ἰδὲ ὁρᾶτε δὲ σαη 6] 616} ἄδιη 
λεύσσω δὲ 100. ΜΙ: ὁρᾶτε, [ἀ 551 
415 δεινῶπες ἴῃ 5 Ααρα, νϑὶ. Αἱ. 
840; οἱ εὐνὰς ὑποχλεπτόμ ε- 
νοι, ἄθηθη ΡΒ ον ἀυγο 
μοι! 1 θη ΤΓαρ οπἰζορθη 
151. 

. 119 Ὁ 16 ΜοιδαρΠοΡ ἰδῦ δαι] μαι 

νοοῖ Πογαρθἀγὔσκϑη ἀθν Ιθορθη ὟΥ ἃρ- 
50Π416, ἀδιδ αἴθ αἰ ον Ρ6- 
ΒΟ ΓΙ ἴῃ ἀἴ6 Ἠδ|ι6 βομη6}}}: ΕἸ. 
15. πιοθὺ Ἰᾶπρον 4116] π 'πὶ ϑδίαπηάο, 
416 δυϊν!᾽Θροη ἄρ Ἰ,α5᾽ ἀθν 
ΔηάθΓη 560 4ἃ]16 Ζὰ ἤΘΡοη, Ρ6- 
ψνορθη, ἀὰ ἴἢγα Κυᾶϊθ. Ζὰ βοθνυ οὶ! 
ἄἀᾶζι 5ἰπά. 

διν. 1: Ὑνγυμι καρ ἀὰ 5ἰθὲ5 
ππὶ ἄρῃ γαίον ἢ Μδοιθ νον" ἴπη 6 Ρ- 
τποράθὶ νϑγάθγθοη! 

121. δύστηνος, να τάλας, 
τλήμων, 6Ἰ]6 πᾶ, ἃ "856 61} 10}, 
δ 0 5" 

1295 [. Διὰ τί τήκει τῇ ἀκορέστῳ 
οἰμωγῇ; 8601. Νάοι τήκειν, τέγ- 
γειν δάχρυα [ᾶὶ 500}!., οὔ ]θίοΣι 
ἀδν νϑρι 6 1]π46 ΒΟΡΡΗ ἀ65 ΕἸ5- 
βίβρθη δ" [6], τήκειν οἴμω 
γάν, ΨΥ ΘΙΚΙᾶρΡΟ 50} π| 6 ]Ζ θη 
Ι4 556, Κἄμη βρονναρὶ, πάθῃ 416 
δάχρυα 56 νν 1556} Π 556η. 510}. ἀρ οΝ 
ἀϊο ἀοροηννανὶ ἀον δάχρυσι μυϑα- 
λέα ἘἸροκινα ἀγρᾷηζθη. ΑθΘΒ]1ΟΣ 
ΤΉΘΟΚι. 14,20 τὸν χκλύμενον χατ- 
ἑτάχετο ἔρωτα. Ὅὰ πὰπ τήκεις 
οἰμωγάν --ὦ- τήχει (οπι. τὸ καὶ 
χλαίουσα τέτηχα), 50 {1} ἀδὁγ ἀ6- 
ποηβίαπα ἀθνΡ ΘΙ ΚΙαρο. ἴ Αοα. 
δΐηζα, να Τγαοι. 49 πανϑδάχρυτ᾽ 

4 

11 

12 



52 ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΣ 

ιϑδ ματρὸς ἁλόντ᾽ ἀπάταις ᾿4γαμέμνονα 
καχᾷ τὲ χειρὶ πρόδοτον; ὡς ὁ τάδε πορὼν 
2) γ 27 . ;ὔ ’ 2 }] - 

ολοιτ, δἰ μοι ϑέμις ταδ᾽ αὐδᾶν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὡ γενέϑλα γενναίων, 
130 ἤχετ᾽ ἐμῶν καμάτων. παραμύϑιον. 

οἶδά τε χαὶ ξυνίημι τάδ᾽, οὔ τί μὲ 
, 230} γ , - , 

φυγγαᾶνει, οὐδ ἐθέλω προλιττεῖν τόδε, 
Ν Ν 2 

μὴ οὐ τὸν ἐμὸν στενάχειν ττατέρ᾽ ἄϑλιον. 
2 μι Σ.. ’ , γ ᾽ , 
ἀλλ᾽ ὦ παντοίας φιλότητος ἀμειβόμεναι χάριν, 

ι35 ἐᾶτέ μ᾽ ὧδ᾽ ἀλύειν, 
αἰαῖ, ἱκνοῦμαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

Αντιστροφὴ α΄. 

ἀλλ᾽ οὔτοι τόν γ᾽ ἐξ ᾿Αἴδα 

ἀδύρματα τὴν ἔξοδον γοωμένη. 
ΑΘ 86}. ὅθρι. 289 μέριμναι ξωπυ- 
θοῦσι τάρβος τὸν ἀμφιτειχῆ λεών 
ΗΝ ἃ. 

1251, ΚΙγι. μα ἄθη ἂρ, Ἰἰβιρ 
σαμι Μ4}}16 Ρ ]οοΚὶ ἀπά πλϊ} νοΡ 10 }- 
[ὁ ἢαπά, ἀὰ 6" νϑρραί θη ἀπά 
νΘΡ Και να, ἀθοΡ ἍΠθπ, νῈ. 98. 
γον". ἀπάταις καὶ καχᾷ χειρὶ (Η ὁη- 
οὐρα ἄρα Ξ-- ἀπάταις χερός) ἁλόντα 
προθοτον, ννὶθ οἵ νϑγθαηάθη υυἱγὰ 
προδοὺς ἁλώσομαι. -- Πὸν Ὑ ππ5 0} 
ἀθνΡ βοιθιθη Μᾶάομοη --ὀ οι. ὡς 
ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά 
γε δέζοι ---- ἰδὶ γΘΡΒΟΒ]ΘΙΘΡΕ β6}8]- 
ἴθη, ἀὰ ὁ τάδε πορών (0. (. 
1458) 65 ππρηϊδομίθάθη ἰ5ϑι, οὁὉ 
ΕἸΟΚιΡὰ5. Μ αι ον οὐορ ἄορ ΒαΒΙ6 
Βοιπδίης δῖ. 

128--1386θ.Ὀ. Νίοιπἃ]5 ψογάς 
ἴον. ΔΌ]4556η, ἀδθϑ ΝαίθΡϑβ 
Δ ΘΓΪΟ 05 Ζ. ΡΟΝ ΘΠ Κ]ἃ- 
δ 6. 

128. γεν. γενναίων, τῶν 
εὐγενῶν Μυχηναίων, 220. Αηΐ. 938, 
ΘΒ βρΡθο θα 46 Αηγοάρ 121, 

131. ΡΥ οἱ55 ἃ, ννοΐϑ5 ἃ 
ἀ4ἀἃ 5, ἀὰ 85 1 ἀπ ἢ ἢ Ζὰ {γ ὃ- 
ϑδϑίθη βοκομιθη 5614. ἢ ῖ6 

ΗδαΓυης᾽ ἴθι, ννῖθ 115 485 Αβγη- 
ἀοίομ., θη βριθομθη ἀθ Αἰ Ροβαπρ᾽ 
ἀθι" ΕἸοκιρᾶ. Ναιπθδ] οι. Βοὶ [6}- 
μαίμοπ ὙΘΡΒΙ μα σθη, οἰννὰθ Ζὰ 
νυ βϑθη, 5.6}|1]|6ῃ ϑῖ0 ἢ ἀθΡβ]θίοινθῃ αε- 
Βοηϑάϊζο οἰδά τε καὶ ἕ., οὔ με 
τῴυγ}. οἷα, νϑῖς. 222. ῬΙΙ 206. 
Ζὰ Απηΐ. 443. 492. 0. ΒΕ. ὅ8. -- 
Πὰ5 αὶ ἴῃ ξυνέη με ἰϑὺ ἴῃ ΕΌΪΡ ἀδ5 
ἀακιγ!ϑοιθη ΒΜ γιμυ5. ρορθη ἀϊδ 
αἰὔβομο Νοῦὶ νορκῦνζε, νρὶ. 148. 
149. 

1832. οὐδέ, νἱοι]οῖοιι! στ μ ρὸν 
οὐ δ᾽, ἃν» γοϊΐζάθιι πἰομ. 
ὕοθον᾽ν προλ. τόδε, μὴ οὐ 
ὁ νον δα. 191. 

134. (ἀονδμνι αἰ" ἀΐθθο ΒΙ(6, 
ἀϊθ ἴθ ἷΡ ἀἴ6 αὐπϑι [66] 1" 6 Ὁ 
6086 ἀπά ΕΘιαπάϑομ ΠῚ ΟΡ νυ οἰ δϑῖς 

Απἰ. 1: Ὥθη δαῖοι" ννροκβδὶ ἀὰ 
ἄοοῖ πἰοιὶ ν]θάθ' ἴπ5 θα, ἀϊι 
56 105. θοὸν νϑυϑο πο γϑὺ ἀὰ ἀὰ5 
[,008. 

1311. τόν. γ᾽ ἐξ 4ἴϑα ἢ: 
ἄν στ. δαὐννοοῦ. πᾶοῖ ἀδι" Ζὰ 
(. 453 Ροιμονκίθη Ρυἄρβηδηζ. 
τὸν ἐν λίμανᾳ ὄντα ἀναστήσεις 
αὐτῆς, νεῖ. Κνυᾶρον αν, 50, 8. “15 2 



ἨΛΕΚΤΡΑ. 

σπαγχοίνου λίμνας πατέρ᾽ ἃν- 

99 

“ 2) ς , ἌΝ 

στάσεις οὐτὲε γόοισιν οὔτ᾽ ἀνταῖις. 
᾿ 2 Φ Ὶ - ’ὔ δ] 2 2 , 

αλλ᾽ ἀπὸ τῶν μετρίων ἐπ ἀμήχανον 
2" Ἂ ἢ ’ , 

ἄλγος ἀεὶ στενάχουσα διόλλυσαι, 
ΡῚ τα 2 ,ὔ , 3 }] , - 

ἐν οἷς ἀνάλυσιίς ἔστιν ουδεμία χαχῶν. 
τί μοι τῶν δυςφόρων ἐφίει; 

᾿ ἩΛΕΚΤΡΑ. 
Ἁ .- 

γήττιος ὃς τῶν οἰχτρῶς 
2 Ἷ , 2 ’ 

οἰχομένων γονέων ἐπιλαϑεται. 
2 ΝΆ ’ 2 ς , 5» ἊΨ ’ 

ἀλλ᾽ ἐμέ γ᾽ ἃ στογόεσσ᾽ ἀραρὲν φρένας, 
«ιν» Ὅν 2. δὰ ’ 

ἃ {τυν, αἰὲν ΄τυν ὀλοφύρεται, 

14-- 11; οὐδεν τόν γε, ἐϊμηι χιί- 
ἄοηι, Ὀδροῖιοῦ ἀὰ5 Νοιηθη πατέρα, 
ΜΟΙ, ΕΝ οἱἵ ΒΩ Ποιμθν, ν6]. ΡΙΗ]. 
811 ὁ δ᾽ εἶπ’ Ὀδυσσεύς. Μὶιπάγ- 
χούνος ν8]. Αἰ. 1198 πολύχοινος 
“4ιδης. 

139. οὔτε ὀδυρομένη οὔτε πα- 
ραχαλοῦσα τὸν Ἅιδην. μόνος 
ϑεῶν γὰρ Θάνατος οὐ δώ- 
ρων ἐρᾷ Δοβ6)ι. -- ἄνταις (50 
Ἡδνιῆδηῆη 5ἰαῖ λιταῖς), ἀντήσεσι, 
λιτανείαις. ΔΟΙΜΠ]θ5. σὰ ῬΡΙΔΙΠΟ5 
1]. 24, 549 ἄνσχεο, μηδ᾽ ἀλίαστον 
ὀδύρεο σὸν χατὰ ϑυμόν. Οὐ γάρ 
τι πρήξεις ἀχαχήμενος υἷος ἑῆος, 
Οὐδὲ μιν ἀνστήσεις » πρὶν καὶ 
καχὸν ἄλλο πάϑῃσϑα. 

140}. ἀπὸ τῶν μ. (νΕ!. 214) 
ἄλγος διόλλυσαι, 

ΡῬγᾶβπαπίθ γ ρθι πάη; βΒίδιν ἀ68 
ΡΡΟΒΔΙ ΒΟ θη ἐπ᾿ ἀμ. ἄ. βαίνεις, ἔρ- 
χει ὀλλυμένη, τΡΙ } ἀ  ΠἼΠ.} 
᾿πάθηι ἴῃ δι άδλλυ ἃ δὴ ἀον Βορ 
465 ΗϊπκΚοιημ θη. Ζ Ρουθ θη 
ἸΙορῚ, ν 6 }6)"1}}6, ἐγπιέ6)}}, }ο5δμηι 
7, ἅμ 10} φϑαρῆναι ἀπό τινος 
τόπου, ἐχρϑαρῆναί ποι. 

142. νΥοάσυγο! --- ἀπρ. ἢ} νυ 6] ἢ 6 - 
161 στοναχαί --- ἀθ0]. Κοῖπο [μϑαπρ; 
ἀοῖηονΡ ΤοΙάθη φονοπηθη νυἱΡρα, 
(Απάρο νουβίθῃρη : ἢ ἀπ 6 0} ἃ- 
Γ65 1,614, φ᾽η Πο614 ἀον ΑΥῖ, 
Μγ)Ὸ... ὦ, 80 ἀὰ55 ἐν οἷς ἄδη 5΄ηρ. 
ἐπ᾽ ἀμήχανον ἄλ ος γΘΡΑ]  ὁπιοῖ- 
πορίθ, αἷ5. 9" ἐπ᾿ ἀμήχανα οἰδοάο). 

ἐπ᾽ ἂμ. 

Ανάλυσις (πὶ. 597) βιϊπιηΐ χὰ 
ἄθ ἴῃ ἀμήχανον Πορϑηάθη ΒΙ1146, 
νῖθ ΑΘβο]ν. Ῥρομι. 59 εὑρεῖν χἀξ 
ἀμηχάνων. πόρους. 

148. τὰ δύςφορα, ϑρῆνος 
χαὶ πένϑος, ἀἰδ ποίνν θη ρα ΕὉΪΡ 6 
ἀοίηθ5 αοθάγροηβ, (ἀ}}6}" τά. {ΠμΕεῚ 
ὑὔν 16} ν θυ Ἱπάθη πάρ τί ἐφίει.. 
ἐν οἷς --- χαχῶν ἢ) 
14 -- 152: 0} πᾶ ]16 65. 1 ἀον 

ΝΟ Ρ4}1, (6 βδἰεῖβ τὰ [{ν5 
ΚΙαρὶ, ἀπά φγοῖβο ΝΊΟθα β᾽ ἄοκ οι, 
616 5.618 ΘΙηΙ. 
.141.ἐμέ γ᾽ ἄρ. φρένας, συν- 
ἠρμοσταί μοι ταῖς φρεσίν ὅ86})0]. 
Ὁ16. ἀπδα!ῃν] οι. ΚΙαροηάθ ΝΔΟΙΗ- 
58}} αὶ ΕἸοΘΚιρὰ5 1 π᾿ 8 ἢ 8 6Ζ0- 
88 π, βαρὶ πον Ζιι, δῦ 1 ΤΘΟΒΙ, 
νῖο ἤομι. ἀραρεῖν ϑυμὸν ἐδωδῇ, 
πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶν ἤραρεν. 

148. ἀπ ψυνθῖίον 5.6116 181 Ἴτυν 
[ἀπηρθ5, ν]θ ΑΥδι. νν. 212 τὸν 
ἐμὸν χαὶ σὸν πολύδακρυν Ἴτυν 
Ἐλελιζομένη. θὲ ν Θο.561 ἀν 
Ργοϑοάϊθ ππη}} {6 }|0 1 ποῦ οἰπδη- 
46}, ννὶθ Ὦρες Ἴρες, καλὸς καλόν, 
ἀπὰ Ζὰ ἀπη] ο οι" ὙΘΡΒΙΠὨ] 1 απ 6; 
ἀθ5 Βυΐδ5, ψ 16 πῖον, ΙΡρρ. ΕΟ], 6, 
45. {ἰέιι5 Πγψία Πυψΐα οηῖηθ δοπαθαΐξ. 
γε]. 101.:1016..0. 0.671... ΑΙδδοϊι. 
Αρ. 1100, νο ἄδθν ΟΡ ἀὸν ΚΙὰ- 
δοπάθηῃ Καββᾶπανα Δη νυ ΤΟΙ: ἀμφ᾽ 
αὑτᾶς ϑροεῖς νόμον ἄνομον, οἷά 
τις ξουϑὰ ᾿Ακόρετος βοᾶς, φεῦ. 
ταλαίναις φρεσὶν Ἴτυν Ἴτυν 



Ὁ4 ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΥΣ 
» υ ͵ ἈΝ ὔ 

ὄρνις ατυζομένα, 4]ιὸς ἄγγελος. 

τοῦ ἰὼ παντλάμων Νιόβα, σὲ δ᾽ ἔγωγε νέμω ϑεόν, 
παρ ἄντ , , 
τ΄ ἕν τάφῳ πετραίῳ 

. ΘΟ ’ 

αἰαῖ δαχρύεις. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ β΄. 

οὔτοι σοὶ μούνᾳ, τέχνον, 
ΒΡ - 

ἄχος ἐφάνη βροτῶν, 
ἘΦ Ψ Ἂς [ Ν - ΒΡ.) ΟΥ̓ , 

Ἰϑῦσερὸς ὃ τι σὺ τῶν ἕξνδον δἰ περισσὰ, 
τὸ ον ἢ - 

οἷς ὁμόϑεν εἰ καὶ γονᾷ ξύναιμος, 

στένουσ᾽ ἀμφιϑαλῆ κακοῖς ᾿Αηδὼν 
βίον. -- ὈφΡ αἰ αι ἰβομ θη", Βοῃ θη 
νοῦ Ποβίοά. Θρρ. ὅθ00 βου μντθα, ἢ 
νοὶ ΒΟΡΠΟΚΙΟ5. μὰ Τηρεύς ἀγαιπᾶ- 
εἰ5νρίθη δαρο 2 [0]5.6, ννόνοι Οάγ85. 
19, 518 ἢ αἰὐιϑ αἰοιν. ΠΟ 10} 7: 
Τοροιθ, Κῦπὶρ νοῦ Πᾶυ]ᾶ, ἀἷδ 
ΤΟΙ ἀθὸ5 Ραηάϊοη νοῦ ΑἸΠΠ6η, 
Ργοκηθ. Αἰθίηῃ νοὴ [216})} 86 χὰ ἀ6- 
"θη ϑομνν βίον ΡΒΠοΙ 6. δι θυ ᾶπηΐ 
δα ἅπρε ον ἀΐθβο ἀπά ἀπὰς ἴθν α6- 
να] ἃη, ψνΟΡ δὰ Θ᾽ ἢν 16 ζθηρο 
δυο ποιάθὶ ἀπὰ 516 δἰ πΒρΡ ΟΡ. 
ῬμΠ]οΙ 616. ἀρθ6 γ Ὁ ἴἢρὸ [θ᾽ ἀθη5- 
ΒΟΒΟΒΙΟΙ 6 πη οἷη ἄθννοθα ππά ρῖθ θυ 
ἀαάσρον ἀθ Ῥροκπὸ ΝΟΙΡΊΟΝΕ. 
Βίοβθ. βοῃ]δοιίοι ἂὰ5 ἤδομθ ἱῃΡθὴ 
ΘΌΠπ Τγ5 ἀπά 5θίχι {πὸ ἄθπι Τὸ- 
ΤΘῚ5 γ0}. ὈΊΘΒ6 ὙΜ1Π].. 50Ρ 4] 4 ον 
(5 (ὐἄβϑιομθ ογκαπηῦ, δἂη ἄθη 
οι ϑίοση Βδοῖθ ἄβροθη; δι]εθὶπ 
Ζοι5 γοργὰ π 6 10 516. ἴῃ ΝΟΒΕρΡᾺ1] 
(“αυλιὰς ὄρνις Τππο. 2, 29) υπᾶ 
οι να] θ 6 (θά ν. Βα}. 12), ΤΟ ΓΘα5 
ἴῃ. ἄθη ὙΥ1Θάθμορἢ, ννοΡᾶϊ5. πη δη 6 Γ- 
ΚΙάριθ, υνάραπι ΝΔΟΙ 154} (Τηρείας 
μήτιδος οἰχερᾶς ἄλοχος ΑΘβ56}ι. 
ϑινΡ]. 00) ἀπά ϑοθννα!Ὲ (Πανόιο- 
γνὶς χελιδών ϑάρμ!)α) 581615. ΚΙαρ! ο- 
ἀὁΡ δίηροι ὑπᾷ (6. ὙΥΙΘάοορῦ, {ΠῚ 
βίοίονυ ΟΡ ρον ἰδ5|, νρ]. Αρο]]οά. 
8, 14, 8, Ονϊά. Μοι. 6, 412 η΄. 

148. ὄρνις, ΤΡοοΙνᾶιι5. νυ ῖο Αηΐ. 
1021. ΠΙ6 ἄγγελος ἦρος ἰνοῖπϑ8ι ἴοι 
Βοιίΐηη ἀδ5 Ζθι5, ψγ61}} ἄδθιϑ 

Ηδθεν" ἀθι" «{ἀΠγοϑζοιΐθη ἰδὲ (Ζὰ Απΐ. 
007) ἀπά ἀϊθ τὰ ΡΒ] Ϊη6 σὔοΚΚοὶι- 
γοπᾶθ ΝδΟΙΕρα] ἀὰ5 ΒΕ Ρβομοίποῃ 
405 Ζθιι5 νου κάπάοι. 

150 [. Νοοῖι φο᾽ οκΊ  Π , 81|161 
Γμο] άθπ πηρϑδοι!δι, 416 ΝΊΟΡ 6, ἀϊδ 
ἴῃ με ΕΟΙΒΘΡθ6. ΔΓ ἄθηι δῖργ- 
105 (σι Αηι. 828 [{.) οἴνπθ {Ππ!6γ]ὰ55 
ΠΡ Θὰ ΟΠ 6 "2 ἴῃ ΤΡ ποηβυρδηθ ἢ 
Τα Ὁ πος. ὅ51᾽1΄6. βομοίης ἀν ΕἸ]., 
Βοροηΐθ ον. ἀθι οἰρηθη Βοάνπρηἶδ8, 
ἀλμοῦ αἰαῖ, ἀβρθυιμθηβο!] ἢ} }6- 
οἸάοκι, ζὰ 0. ἃ. θ6. Μὶι σὲ δέ, 
ἀλλοιοῦν  φα ἀὐδιηχιπῆον ἩΡ ΘΕ ΤΙΠΝ 
1096. ΑΙ. 1409. (Π)ὰ5 δῃ 5]6 ΟΠ θ᾽" 
0616. ἴῃ ἀθι ΘΠ ΌΡΙΘ. νυ ἸθάογΚοὶ- 
γθηάθ αἰαὶ ἰδὺ πίομς ποίμνν δπάϊρ; 
ἴπ αἰεί σὰ νϑυνν πάθη, ἄἀὰ ἀθν Βε- 
ΒΡΗΠ 465 παι} ν] θη. ἴπὶ Ὗον- 
ΠοΡρ μοπάθη ἀπ ἄθιη Ρνἄβϑθηβ δα- 
κρύεις διδροάγοκι ἰδὲ. Μίν αἰαξ 
θ6] ποῦν Ὁ], ροραάθ {π| {σ“811- 
ΒῈ5 [,ο05 (285 [.) ροροηῦθον 461" 
ΝΙΟΡΘ, ὑνϑ] 6. 510}. 4001} ἁιιϑννοὶ- 
Π6η Κἂμη.) 

διν, 2. Ατοῖ ἀοῖπο (ἀθβομνν 5.61" 
ΓΒ] η. δον. ἀπρ] ΚΠ 10, 00} 516 
ἰγᾶβροη ἴἢ" [005 πιϊΐ Μᾶ55, ἀϊὸ 
ΟΠ νν οδίθρη ἀθίηπθη νυν ἱ6 Ον, ἴῃ ἀ6. 
Ἐγοπιάθ, 6, ἀ6ν οἰπϑί, πο] ρ] οΚ- 
πον πο Κι Θη υυιρά. 

158, ον». μούνᾳ βροτῶν, νρὶ]. 
289. 

1560. [{6} 01 ἀϊὸ ϑιυυποηγιπθη, 46- 
ΓΘ χζυνοιίοϑ οἰἄνκΚου" ἰδὲ, ζὰ 12. 



β 
ἑ 

ἨΛΕΚΤΡΑ. 55 

-Ὡ τ᾿ 2 ,ὔ Β] ο 

χρυπτᾷ ἘΜΟΊ ν ηβᾳ 
Ἀ 

ολβιος, ὃν ἃ χλεινὰ 
γᾷ ποτὲ Πϊυχηναίων 

οἵα Χρυσόϑεμις ζώει καὶ Ἰφιάνασσα, 

δέξεται εὐπατρίδαν, “4Πὸς εὔφρονι 
’ Α ,ὔ ᾽ὔ - 2 βήματι μολόντα τάνδε γᾶν ᾿Ορέσταν. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 
ο’ 3 2 Ἁ } , , 2 ΒΩ 

ὃν γ᾽ ἐγὼ ἀχάματα προςμένουσ᾽, ἄτνεχγος, 
τάλαιν᾽, ἀνύμφευτος αἰὲν οἰχνῶ, 

δάχρυσι μυδαλέα, τὸν ἀνήνυτον 

Π ΡΤΙ͂ ΥῈΙ. Ε1η]. 5. 82 { θὸγ Ηϊὰ- 
ἰὰᾳβ καὶ [1{-. πᾶοῖ ἄδπι Ηοπιονὶ- 
5όμθη. Εἰφιγχένεια. 6 ἰοπίβο!!6 
Εν ζώε ἐν π΄ ΟΡ ὅσοι Ὁ: Ὁ. 
1214... Ζα οἵα (8 ὁ δοπῦθον ἀθν 
Ἡαϊτυαπρ, τνίίθ ]1}6Δ ἀσοοῖ ἀΐδ 
οι νυν οϑίθρη. ἰδ Ποϊά ἰΡαθ6η) ἰδὲ 
δἃ5 159 Ζὰ ἄδηκθη ἀχέουσα. 

1589. ΟΥ. ἴῃ ἀθν ΒΕ Γπθ νοπὶ γἃ- 
ἴθ ᾶυ56 [ἀπγὶ πο οἷπ. οἰ θπθ5 
ΤΡ οη (001 [.), ννῖθ. ΟΡ 65. δηβιθ, 
ἀθΡ. δἵοῖιι πᾶοὸ ἤδυθο βϑιμι: ἄθπηὶ 
ΟἸΟΡ 06 511} δ᾽ [ἂν ὄλβιος, ἴη- 
ΒΟΙΌΓΠ 6 ἄθπὶ ἰᾷρ!!ομοπ. ΑΠΡΠΟΚΘ 
(ον θίηρο ἰηὴ Μυκοπὰ θπιροκὺ ἰδὲ 
πὰ γον ΝΟ ΘΙ ὰπρθ ἢ. ΘΘΡΟΓ θη 
αἰπὺ ποῖ ΒΟ ΚΟΡοΝ ρά. [}Ὦἢἡ 
χρυπτᾷ ἥ βᾳ,ερι οἴη Ἰϑομ ον ἀ6- 
βοηϑαίζ Ζζὶ ταῖς ἔνδον, ἀὰ Ογν. 
ἔξω ἰδ. Αἄη ἀἷθ ἐρδϑιδηδο ΒΘ 6- 
Καηρ, δυοῖν Ον. [ἅ8]6 δῖον πιομὶ 
δ᾽ ἀοκΊοι, Καῦριις ἀν πον ἀοεὶι ἰδ 
Γρουάιρο Αὐβδίοθυ δα ἀρδΡροίηϑυ106 
ἈΟΚΚΟΙΡ, ἀπά ὑπ ἄρῃ (ἀδροηϑαΐζ 
γοοι ἀροργ οι θη σὰ ππϑόμθη ππᾶ 
αἴθ ἔγουάίρο ΠοΙπαπρ δα! γ]θι211- 
οἴθη {Πππβομνν απο ἀδν Ὀίπρο Κνρᾶ ιρ 
Ζὰ ᾿οίοῃθη, 5160 δ΄ ἀχέων πιϊὶ 
ὄλβιος πᾶ 6 ΖυΒΔΙ θη. [ΘΙ ΖίθΙ65 
νυϊρα, 6 νήπιος, δειλός δονπ ἃ]5 
Αὐδρα δΘΡΡΔΌΟΝ : ΘΟ 18 
πάις δέ οἵ ἦν ἐπὶ μαξῷ Νήπιος, 
ὅς που νῦν γε μετ᾽ ἀνδρῶν ἵζει 
ἀριϑμῷ, Ὄλβιος' ἦ γὰρ τόνσδε 
πατὴρ φίλος ὄψεται ἐλϑών. Π65. 
Τιοορ. 904 ΠΟΡΆΚΙ65. μαὶ Προ ρὸ- 

πιϑ ρα μοὶ ὄλβιος, ὃς τ  οὐὐξῦ 
ἀπήμαντος καὶ ἀγήραος ἤματα 
πάντα. ἨἩϊον ννῖθ ἀονὲ οίθθὶ 46. 
ἨοΙαινβαῖζ ἀϊ6 Βορυὰπηάπηρ,. (Α15 
ἅδη. ΡΙαν. βοἴαβδῃ νϑγάϊθε ἀχέων 
ἀϊθΘ δι ἀδὴσ᾽ 465 (ογ5.) 

105: ἘΣ  Υ ΠῚΝ ἘΞ ὴς 
βήματι (πομπῇ, νἷο δδός 0. Β. 
1418), 61} Ζθυβ ὃ ἐφορῶν πάντα 
καὶ κρατύνων ἀσγοι ΑΡΟ]]οη5 Μαπά 
ἄθη Ον. ἴῃ ἄθπι Εἰ βο ἢ] ιι556, 561Π6 
ῬΠΙΟΝ. σὰ οΡ Ὦ]]6η, ΡΠ ΕΊΡΕΙ νυ, 
ΥΡΙ: 92. 

105. ΜΙλ φΡοβ56 5 Κρυδίν 1 ἀ6᾽ 
Νάᾷπιο ἄόϑϑθη, δῇ ἄδθη Ε]. νογιρῦ- 
βίο ψιρᾶ, ἂηὴ5 Β}πάθ (νρὶ]. 957), 
πάθη 46νὺ σγοὶαἰϊνθ δαῖΖζΖ ἀὰβ ϑ0}- 
͵θοὺ 465 ΠαιρίδβαϊΖζθοϑ. ἂἃπ 56} ρ6Ζο- 
βοὴ αὶ, Ζζὰ Απὶ. 404. Αἰ. 1044. 
ῬΗΠ 1921: ΤΡ 490: 

10θ4-- 112. [πάρι ἘΠ]. ῬδριογΙρ 
ἄθη Ναμιθῃ δυίογοι, Κηύρ!, 516 
ἴγὸ ΚΙαρθη ἀδνρᾶπ, ἀδ85 δ" ἰγοΐζ 
416} ΣΤΟΝ ἄσο πίομι 
ΘΡΒο οἶπθ. -- ὅν γ᾽ ἐγώ, ἨὨακιγ- 
165 5ἰαι ἀθ5 ἴαιθυβ, νῖθ 0. ἢ. 
1 ΞΕ ἀτεχρδς, ἀν ὴ (0: Ἢ: 
1502 [.), ἱπάθιπ 4ἃ5 ΤΡΟΒΊΟΒΘΙ τῶν 
ἀτεχνία νογαηιρι, τνῖθ 8116 ὕστερα 
πρότερα ἀδναῦῖ θοΡαΠΘη, ἀκ 55 ἀὰ5 
ὙΥ ΤΟ ροΘ ἄθη ἴηι παι! θα 
[δα ἂδν θίηρο Βνάμονπη νοῦ ἂυ5- 
οἰ. Αδμη]ῖομο ΚΙαροη 961. 1188. 
ΑΝ ΓΕΖ. 911. --Ξ- οὐχνῶ; 
ννᾶπάϊ]ο οἴηδᾶμι τππἃ νον άββθη. 

1006. τὸν ἄν. οἶτον ἔχουσα 

100 

166 
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.᾿ - 
οἶτον ἔχουσα καχῶν" ὃ δὲ λάϑεται 
ὧν τ᾿ ἔπαϑ᾽ ὧν τ᾽ ἐδάη. τί γὰρ οὐκ ἐμοὶ 

110 ἔρχεται ἀγγελίας ἀπατώμενον; ε 
ἀεὶ μὲν γὰρ ποϑεῖ, 

ποθῶν δ᾽ οὐκ ἀξιοῖ φανῆναι. 
ΧΟΡΟΣ. 
᾿Αντιστροφὴ β΄. 

ϑάρσει μοι, ϑάρσει, τέχνον. 
ἔτι μέγας οὐρανῷ 

" Ν [Δ ᾽ - ’ Ν ᾿ 

110 Ζεὺς, ος ἐφορᾷ πάντα χαιΐ χρατύυνγξι" 

ᾧ τὸν ὑπεραλγῆ χόλον νέμουσα 
 Ὸ) τα τ ᾿ ς ’ 9 , 

μηϑ᾽ οἷς ἔχϑαίρεις ὑπεράχϑεο, μὴτ ξπιλάϑου. 

χρόνος γὰρ εὐμαρὴς ϑεός" 

Ἰδοοῦτε γὰρ ὃ τὰν Κρῖσαν 

(11. 9, 8683 ἀλχυόνος πολυπενϑέος 
οἶτον ἔχουσα), ἀἰδ655 πιθίῃ 
Θη]ο565 1 Θ᾽ άθη ἰγᾶροηά, νρ]. πὶ} 
ἄθι ΑΥ̓ἿΚΟΙ ΑἹ. 1181. 

[87...0 Ὁ: γΘΡΡ δι (1460) ννὰἃβ Ιο]ὶ 
1Π 1 δοΙοἰβίοι ἴῃ Τὰὶ πη Υγονὶ 
᾿(ὧν τ᾽ ἔπαϑ᾽ ὧν τ᾽ ἐδάη 56} 
ἁυΐ ἔργον καὶ ἔπος), ἰπάθηι ἰθὶ 
οἰηϑὺ μη γι ἃ]5 Καπ Προ Ἠὰᾶ- 
ΟΠ πη 561]η6 Βοίθῃ (293) {πὴ 
νοη 1 ἄϊα Καμπάθ φυρ οΚΌΡηρΘη, 
ἀα55 4}} τηϑῖηῃ 6 ἤθη. π80}} 1{Ππ} 51. 
ΕΙ. Ρνοργάπάρι ἴἢρὸ Αηκὶαρο ἀδ- 
ἀυγρον, (455 116 Βοιίβο!α θη. νοὴ 
ΟΥν.. 516}. βίοι θθννἄμυθη, ἔρχο »- 
ται ἀπατώμενοι, θυθγίμ, Θα- 
γθηέθ5, νΒ]. 1150 ἢ. Μὶν τί ἃ γγ. 
ν8}. Δηΐ. 1229 ἐν τῷ ξυμφορᾶς; 
Αἰ. 814 ἐν τῷ πράγματος; 

111. ποϑεῖ, ποϑῶν δὲ... 
γ81: 9. 10.:..4...Δχὦ Ὁ: Ἐ᾿..-1191- 
Απεὶδιν. 2. θὸν μον Γἀπνὶ ἀϊθ 

ἴῃ 5. 2 δηροῦορίο ΠοΙπαηρ δὐΓ 
ΕνΙῦϑυπρ ἡνΘΙΓΟΡ 5. ἀηἃ ᾿ιοἰβδι ἢ], 
απ! Ζθι5 θᾶσθη πη 510}} [Ἄ5856}: 
μὴ ἀον Ζ6 1, ννοράρ Οὐ. δρβϑοιῃρὶ- 
ΠΘΏ, ἀθν ΠΡΟ ΠΙΟΙ᾿ νΘΡΡ 6586. 
114. ν ἀν νἷθ θά. 24, 90,1 Ζεῦ 

πάτερ, ἡ ῥα ἔτ᾽ ἐστὲ ϑεοὶ κατὰ 
μαχρὸν. Ὄλυμπον, Ηΐ ἐτεὸν μνη- 
στῆρες ὕβριν ἔτισαν. ΚΕ]. Ο. 6. 623. 

-- οὐρανῷ 1068], νἷο γῇ. πέδῳ, 
ὥὦμοις, κρατέ 0. (.. 819, αἰϑέρι 
ναΐειν, νρ]. 1938: δῦ ϑάμνοις. Ριη- 
ἀν βάρ. ἅπο} ναέειν οὐρανῷ. ΡΙαι. 
ΡΙναρὰι 246 ὃ μέγας ἡγεμὼν ἐν 
οὐρανῷ Ζεύς. 

ἘΠΩΣ Ζεὶ υς, 

Ζζὰ Ὁ. (. 108ῦ. 
ἀπ πμγρδιαι 

τρίαζε, νϑὶ. 140. 
118. ἰδὺ ἄοοὶι ἀϊο Ζοὶν οἷἰπὸ ρὸ- 

να] ρ. Μδοὶ (ϑεός χὰ 0. Ἀ. 27), 
ἀϊθὸ ὑηνοοῦκὶ Ὧἂη5 [μον ἰτοίθη 
Ἰᾶϑϑι ννὰβ δῖ6 ἰπὶ οι οο556. θΙΡΡΙ. 

᾿ς 1801 θη ψνοάον Ον. 00} 
Ηδάθ5 βδιπὰ ἀθίη ἢ θ᾽ ἢ δθ- 
ἄθηκ. Κυιβὰ Πιοῖϑϑὺ βουν. ἀκτά 
(ν1 6] δῖ οιὶ ἴπι ἀθρβθηϑαιζο “ὰ ὃ τὰν 
᾿᾿χέροντος ἀχτὰν ἔχων), 5 16}- 

ννοϊάρη ἀθ5 Κα ὕβεθη]α η 4, ννο}} 
ἀἃ5 ἴοι πεδίον Κοισαῖον (ἀφνεαὶ 
ἄρουραι Πυλάϑα Ῥιὶμπάαν.) πρόκει- 
ται τῆς Κίρρας ΘΓ ΡΑ}0. (θ᾽ π4ον 8 
Κρίσᾳ ἰϑὺ ἀπηΐ!2.) παῖς .4γ. 
587. ᾿᾿γαμεμνόνειος, νὸ “αβϑα- 
κίϑαι οἶχοι Δην. ὅ98, -- απε- 
ρθέτροπος, ἀμετάστρεπτος, ἂν- 
ἐπίστροφρος, ἃ ἢ "6 Κ ἄπ ὁ. απ 
οὐννᾶβ5: οὐχ ἀμνήμων ἐσείν, οὐ 

λήϑεται {1981 :-111},Δ ἀλλι ἐπιστρο- 
φὴν ἔχων καὶ ἐπιμέλειαν ποιεῖται. 

δξνῖ. {ν,, ἰθὺς 

ΝΎ ΤΣ ὙΠ ἐμέ: 



ἩΛΕΚΤΡΑ. 51 

2. »" 

βουνόμον ἔχων ἀχτὰν 
- 3 ᾿ γ , 

παῖς .““γαμεμνονίδας ἀπερίτροττος, 
Ψ )} ς μα Ὰ 2 ,ὔ Ὰ Ἵ ’ 

οὐϑ ὁ παρὰ τὸν -«“χεροντα ϑεὸς ἀνάσσων. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 
ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν ὁ πολὺς ἀπολέλοιττεν ἤδη 
βίοτος ἀνέλστιστος, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀρχῶ" 
ἅτις ἄνευ τοχέων χατατάχομαι,. 
ἃς φίλος οὔτις ἀνὴρ ὑπερίσταται, 
2 3 ς Ἷ »᾽ πὰ , 

ἀλλ᾽ ἁπερεί, τις ἔποικχος ἀναξία 
οἰχονομῶ ϑαλάμους πατρός, ὧδε μὲν 
2 Ὁ ᾿Ἷ ὦω 

ἀξιχεῖ σὺν στολᾷ, 

κρινᾶς δ᾽ ἀφίσταμαι τραπέζας. 
ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ γ΄. 
τ πὰς ,ὕ 2. 

οἰχτρὰ μὲν γνόστοις αὖδα, 

Ααο Ηδάθϑ ἰ5ὺ πιοῦν ἀοίη νοῦ Ρ65- 
560η, ἄδπὶ ἃ]5. ἤογγη ἀον Τοάϊοθη ὁ}- 
Π6ριῦ, ἱπηθη χὰ 6 πὶ ἤδοῦν (Αηϊ. 
451) σι νϑρῃϑ] θη, 4150 Αβϑιη. Ζ1) 
Ποιὸ 8ὲ. ἄθη Μόνη, νϑ]. 110 1 
409 ἴ. Αηἱἰ. 7180. 1284. 1018 [ἢ 
1008 ἢ. Αὐοὸ! ΑΘ686]!. ΟἸιο. 982 
Ζεὺς κάτωϑεν ἀμπέμπει ὑστερό- 
ποινον ἄταν. 

188 ΠἴΞ ὃ π. βίοτος (ν6]. 961 ἴ.), 
ἀρ5 10 9}θπ5 Εὰ]1 6, αἷθ Π]}" 
Κναΐγ. βὰν αἷα [,οάθη ζὰ ἰλάβθη, 
ἀπολέλοιπεν, ἰπϑοίδγη ἀδν βέο- 

τὸς 415 ἀθγΡ Βοίννομηθν ἀθι" Μφη- 
ϑοθη σούδοιὶ νὶρά, σὰ 0. (Ε 1. 
0. ἢ. 12. -- ἀνέλπιστος, ἴα 
ΠΟΥ] Ηοϊίησυηρ, ἀὰ 
ἀ16 Μὸόνάον. πηροδιραί! διηάᾷ. (Ὀ16 
ϑοΠο θη: ὃ πλείων μὲ βίος ἄπο- 
λέλοιπεν ᾿“μηϑέποτε ἐ ἐν ἀγαϑῇ ἐλπίδι 
γενομένην», α150 ἀνέλπιστον.) 

181. ἄνευ τοκέων, ἀὰ ΚΙγι. 

μήτηρ θύσω, 
ΤΟ ΚΕ: ἀναξία, (ἄτιμος), 

1. 9, 6417 μνήσομαι, ὥς μ' ἀσύ- 
φηλον ἐν ᾿Τργείοισιν ἔρεξεν ᾿4τρεί- 
δης, ὡς εἴ τιν᾽ ἀτίμητον 
μετανάστην, νβΕῖ. 10, 59. Εἰ., 
ὙγΘΙοΙο βίο. Αθβοι. Οδο. 135 ἀντίς 

δουλος ποπηΐ, νϑρννα] οὶ 415 ταμίη 
(διαιτᾶται) ἀϊὸ ἀδιμὅοπον ἃ 6 5 Υ ἃ- 
6 1᾽5, δ1}0 ἴμὶ Ναίϊθυ αι. ννἱ6 οἷπθ 
Ὠΐσος. σὰν απ 1}16 βο γθηάθ 5018- 
νίπη, ν8]. 26021΄. -- ὡὠδε μὲν ἃ. 
σὺν στ. Ἰ᾿ἴθ556. πὰ ἃπάθιη (Ἰ]ϊθάθ 
ΘΡνγαρίθη ἀειχῶς δ᾽ ἀφισταμένη, 
βία! ἄθϑϑθη ἀὰ58 ΚΔ ρΟΓΘ ν Ρ}. 
ἥη. οἰηιιι, -Ζὰ Δηϊ. 818. ῬΆΙ]. 
215. Ὁ. ἢ. 452. ΑΘομὲ νυ Ί}]} 10} 
ἀϊο ΚΙαρ ἄμοι αἰχέα στολῆς. -- 
Νάοι ἀθῦ υ]ρ. κεναῖς δ᾽ ἀμ- 
φίσταμαι τραπέξα ἐς 5ιθμ ΕἸ]. 
ἃ15 ἀμφίπολος ἃπ ἰΘοτὸπ ΤΊβόμ θη 
μοῦ. Ἐ)85 ιηὐϊβδίθη [ἅν δῖ6. "86- 
ΒΟΠΑοΓ 5. Πἰηροβοίζίο ΤΊΒΟΙΘ. ββίῃ: 
Ι]οη ἃπ Ὅδθηθη νυῦγἀθ 516 ηἱομΐ 
ἵστασθαι, ποοῖ ννυθηΐροῦ ἀμ ῳ ἰ- 
στασϑαι. 6" Πουνβοια Ὁ. ἅ0 6» 
πλουσία ἔχειτο τράπεζα 801 ἴ, ΑὐυΓ 
ἀϊ6 νοῃ ΠΡ ΠΘΡΒΘΒ.61116 ΓΑ νγοιϊβὶ 
Πμᾶυ. ΡΡ. ἀφ έσταμαι, νΟ  5ρᾶ- 
ἴΡ ἄμῳ. οὐδοῦ ἐφ. βδοβοῖχι ἰδ, 
πδομάθηι ἀοΡ ἀογίβοιο ἅδη. ἴῃ ἀθη 
θαι. ΡΙ. Ὑϑυβο γί θοη τννὰρ. ΕΠ6- 
Κιρὰ ἰδὲ βίϑι οι. δἰ πθὺ ΘΚΙανίηη νοη 
ἀονΡ. ΕΠ] η [Ὁ] δι 55 ΒΟ ἢ] 0556}, 
νῈ]. Ζὰα 0. Ἐ. 1468 ἢ. 

ιν. 8. θὰ ΕΗ]. ἴῃγ υηννραϊρο 
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᾿] Ἁ ) γ , ᾽ὔ 

ιθ0 οἰχτρὰ ὃ᾽ ἕν χοίταις πατρῴαις 
ε’ « , 2 , 

ὁτὲ οἱ παγχάλκων ἀνταία 
’ γενύων ὡρμάϑη τιλαγά. 

ς ’ δόλος ἦν ὃ φράσας, ἔρος ὃ χτείνας, 
ὃν - ,ὔ 

δεινὰν δεινῶς προφυτεύσαντες 
᾿ ΨὌ} - μορφάν, εἴτ᾽ οὖν ϑεὸς εἴτε βροτῶν 

δρυὴἦν ὁ ταῦτα πράσσων. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

᾿ “ ’ ’ Ξ ’ Α (ὁ πασᾶν χείνα πλέον ἁμέρα 

Β.ΘΠΠθηρ 'πὶ Ηδυβεο ἀ65 Ναΐθι8 
δρννᾶμπι μαΐ, βοιὶ ἀθνΡ ΟἸον 16ἰχὶ 
56 105} δι ἄδη ατγαπά ἃ!|1}|6ὸη {{π|16115 
{π6 Π]π θη οἷα, τἀπὶ ἀδάπροι ΕἸ]. 
ΔΠ|1π|ᾶ] 10 χὰ ΟΡ ίροη. 5 νον! 
ϑαλ. πατρός “γοοκιὶ ἀΐο Εν πη θα 
ἃπ ἄδη βου γοΚΠ θη Τὰρ ἀονΡ Ποίηι- 
ΚΘΒΙ νοὴ ΤΡο]ᾶ. 

194[-. Μῦν. οἰχτρὰ μὲν αὐδὰ 
(πατρὸς ἦν) ὅτε νόστοις (--- ἦρι, 
χεΐμωνε, θδ6Ὶ ἀθν ΗΠ οἰ μ ΚΘΉΓ, 
(ον. ΡΙαν. Αἱ. 900), οἰχερὰ δὲ ὅτε 
ἐν χοίταις... ὡρμάϑη; 7 νι πὶ 6 1- 
νὸ]}] ΚΙδηρ ἀδθν ΒυΓ, 415 "οὶ 
ἀον ἨΘΙΚΟΙΡ, ἃ]15 δι ἀδπὶ 
ναϊοΡ] μη Βα ΒΡ οἰνο ρ6- 
δοπῖ μη ἀθν [δά Π1|6 6 ΘΒ ὰρ 
ΒοϑοΝνναη ρθη νναρά. Πρηη οἵ- 
κτρὰ δὲ... δῖ διοίρονιιηρ νοη ψμό- 
στοις, ἀἃ 65. ΠΟῸ δ ρΟροπ ον ἰβῖ, 
ἀδ55. ἀδὺ πδο}} Ζϑιη] ἅμ υῖ ρον" Αὐνν6- 
56 ηἢ 6 1} ΠΟ ΚΙ Ροπἄθ. Τιαπαοεγοὶ 
ἁυῇ ἄθη ἨαΒοΡ οί. βοῖποΡ 
γάτον (ΡΙὰν. χοῖται Τύδοι, 918), 
ἀ. ". ἴπὶ Μἄππογβα!θ ἀθι Ῥοϊορί θη 
θῖν ΜΆΠ]6 Θυβομ]αροι να, νρὶ]. 
ΕἸη]. 5. 8. Βοὶ Αδβοι. Αρ. 1344 
Ρα ΠΑΡ. ὦμοι πέπληγμαι καιρίαν 
πληγὴν ἔσω. 

190ϑθ. οὗ Ποιιηᾶπη, σοὶ οοάά. 
ΑΡ ΟΡ ννοάθυ ΒΕ]. ποοῖ ρᾶμι. Κἄπη 
ΔηΡΟΡΘοι φνοράθη: ἰἸοίχζινο Αρο- 
ϑ|ΓΟΡ 6. ΙὈΡάονΘ ἀπροθαι5. πάτερ, 
Ὑ16 101. θὲ" ἃι5 ἀθν Ἠομι θυ βο θη 
ϑρΡᾶΘμ 6. ΡΕΙθο μα! πὸ ΠΙαῖα5. ἀποὶ 
ΤΙΡΔΟΙ. 350. 

197. γενύων, πελέχεων, 485. 

ΠΟΘ 6 ΠῚ ΡΠ Ρὺς Σὰ ΑἸ 277 ΣΦ 
ὡρμάϑη, οἱοδαΐι)", ἐπ{ογοϑαίι». 

198. ΠΙ ΡΠ Ϊδὶ ἀπά Ττὰρς 
αὶ ἀὰ5 δύ βοπηθπητζάρη ΑΡ. Ζαιῃ 
ΜΆ}}16 Ζι Ἰαάθῃ υὑπὰ ἴππ ἀὰ ζΖιὰ 
ἀβον] βιθη), ΝΥ ΟἸΤα 50 65 ἃ τ|55 6- 
Γὰ "Τὶ (ἰπάθπι Αορ. ἀπά ΚΙγι. οἰν6- 
θΡ ΟΠ ΡΊΒΘ ον" Βαπά 416 ρ πιο ἰ Π5απΠι6 
ὙΥ αἴ [ἄρ 6), πὰ ἄθὰ οί ἀδ οἷπ 
ἀν αυθηθῖ] ἃ ου σοαριθη, πὶ ἃ δ᾽ 
πὰ οἰπ(ἀοιὐ οὐδν ἀδν 5. 1΄ 6 }}- 
θη Εἶπον ἄδθν Τμᾶϊον 
5615. 06" Οἴου, ὙνΘΙΟ ον ἴῃ ἄδν 
Τηᾶῦ οὐννὰ5 Πᾶπιοηΐβοιθα 5 θῃ, 
ὙνᾶΡῚ πἴ0}}}} ρορδάθζι Αθρ. υπά 
ΚΙγι. 415 Τηᾶϊο". σὰ ποππθη (νρὶ. 
120), β]οἴοιννῖθ ΚΙγι. Αδβοι. Αν. 
1500. ὁ5 ἄθιη (ον νουυνοὶθὶ, 16 
ΑΒ ΔΙΠΘΙΠΟὴ5. Οαἰἶπ Ζιὶ Ποΐββθῃ, 
φανταζόμενος δὲ. γυναικὶ νεκροῦ 
Τοῦδ᾽ ὃ παλαιὸς ἀοελὺς ἀλάστωρ 
᾿ἀτρέως χαλεποῦ ϑοινατῆρος τόνδ 
ἀπέτισεν. ΝΕ]. ἀπίοη 528 υπὰ Αἱ. 
2438. -- ὕεθὸν εἴτε οὖν (π οἷ- 
ἢ Θ.}} 41}, ἱ πὶ πὶ 6 ἢ} 1 Π) --- εἴτε 
ὅ00. Ὁ. Ἀ,. 1049; πιῖν ὃ τ. πρά σ- 
σων νβ!. Απῦ. 239 ὃ δρῶν; ἦν 
βροτῶν, ροιδγιθ ζΖὶ ἅδη 
δΙΘΡΒΠ θη, 1485. 6 μορ- 
φἄ ονκιᾶρι. ἀθΡ' 5601. σἱομεῖρ ἡ 
ὄψις ἣν εἰργάσαντο τοῦ φόνου, 
αἴθ 5ΟΠ ΘΙ 55110}} νου δι ππ6 116 [οἴ ο!6 
ΑβδΙΘΙΠ0η5, 444 Γ᾽, 

201---212: Ο ρναυβίρδίθι" Τὰρ 
πθ΄ π 65 6 6 η5, ἄθν' Διο πο νο- 
πἰο μοῦ μαὶ. Μόομιο Ζουβ ἀϊ6 Μὸν- 
ἋΟΥ 56ΠννΡ ὔββθη ᾿ά556η!} 

201. νὸν. ὦ κείνα ἅἁμέρα ἐχϑ. 



ἨΛΈΚΤΡΑ. - : 

ἐλϑοῦσ᾽ ἐχϑίστα δή μοι" 
ὦ νὺξ, ὦ δείπινων ἀρρήτων 
ἔχτεαγλ᾽ ἄχϑη: 
τοὺς ἐμὸς ἴδε πατὴρ 

59 

ϑανάτους αἰχεῖς διδίμαιν χειροῖν, 
[4] Χ ρ ὩΣ ΜΟῚ Ὄ ᾿ , ς! ἊΣ ΤΥ , 

αἷ τὸν ἐμὸν εἷλον βίον πρόδοτον, αἵ μ΄ ἀπττώλεσαν" 
οἷς ϑεὸς ὃ μέγας Ὀλύμπιος 

’ ’ » Ψψ' 

σοιίνιμὰ πάϑεα ταϑεῖν πόροι, 

μηδέ ττοτ᾿ ἀγλαΐας ἀποναίατο 
" Φ᾽) ;» ’ ΡΒ 

᾿τοιὰδ᾽ αἀνύσαντες ἔργα. 
ΧΟΡΟΣ. ι 

᾿Αντιστροφὴ γ΄. 

φράζου μὴ πόρσω φωνεῖν. 
οὐ γνώμαν ἴσχεις; ἐξ οἵων 

Ν ᾿ 2 2 Ι »] .ὕὔ 

τὰ παρόντ᾽, οἰκείας εἰς ἄτας 

(Ρνδ ἀἴοαι) δή μοι ἐλθοῦσα, πλέον 
(ἐχϑρὰ) πασᾶν. 

203. Ὑγ16 νονΐη νόστον παπᾶ 
χοῖται, 890 ΜνἱΡα ἴον ἀθΡ Τὰρ ἀ6Γ᾽ 
Αὐκαηῖ ἀπ 46 ΑΡοπά ἄδθν Τμαὶ 
δοβομβιθάθη. [6 ῦ6νΡ δεῖπνα, Β' ὁ 5.- 
ΘΙ, ΖΡ ἢ. ..1.19: 

20ὅ. τούς ἂἃη ϑανάτους 551π|η1- 
πρὶ, βίαι ἃ (δεῖπνα) ἴδε πατὴρ 
ϑανάτους, 5. σὰ Δπϊ. 296. -- διεδ, 
Χ.. ον ΚΙγί. υπά ἀ65 Αρ., σὰ Απΐ. 
14. ὕενεν ϑάνατοι τὰ δ. π΄ 491. 

201. εἷλον πρόδοεον, ζα 26. 
209 ἢ. Ζυ οἷς ἰδὲ ἃι15 διεδ. χ. Ζὰ 

ἄἀδθηκρϑη ἀμφοτέροις, πάθη ΕἸ. 
56 |0 51 ἄρῃ Ναιῆθη ἀρ Μὸογάθν χὰ 
ΠπΠρηπθη βοβαπάοργι. Αὐυδάγάοκηοιι 
ἀδαΐθη ἀἰο Υογία δι 174 συγίοκ, 
πάρι Ε]. ἄθη Ζοθιβ, δυ ν᾿ 6] θη 
ἄἀον ΟἾΟΡ 516 νϑῦννῖθϑ, ἱγροθηά ἴῃ 
1 ΡΘλ ϑὅ΄πηπη6 δηλ. 816 ΑἸ 6Ρἃ- 
ἴἴοη βιεῖρορὶ ἀϊ6 ΒΓ Ρ Καῖ, νρ]. σὰ 
θ: ἘΘΥ ΒΕ 70. 

Απΐ. 8: Παδϊτ ἴππο; ἄἀϊτι 5011}651 
Οἰηϑοίθη, ἀα55. ἀὰὶ ἀαροὶ οἷη 50 
μοί ροβ Αυθγαῦβοη πὰ} Αἱ 50} 8ἃ- 
ἀρ8ι. όπη ἀσυγοῖΐ ἀθίηθη βἰθίθη 
ΜΙ ἀπά ἀδίπο ον ἀπϑομαη- 

θ6η. ΘΙ ΒΟ ΘΥϑὺ ἀὰ Π]6}}}" ἃ]5 
πόιΠρ ἀοῖπο Προ: παῤ ἄθη ἃο- 
ναι σοη ἰδὲ 65. αηγάϊ 10} 50. Ζὰ 
μδάθτγῃ. ; 

λ Ὶν ΟΕ ὑῶν ἀθάδηκο ἄπ ΠΠ10} 140 ἢ. 
ς ΒΟΒΟΠΙΘη: οὐ γοεῖς, ἐξ οἵων 
ἀγαϑῶν εἰς τὸ ἀνιαρὸν ἐλήλυ- 
ϑας; ἅδε νοῦ μεγάλα ἀγαθά ἀον 
ΕἸ. Καπη Κοίπθ ἢράθ βθίη. Εθβθη 
50 γΘη]ρ Κἂπη τηδη ΟΡ ΚΙἄγθη.,, 5 
ὙΥ ΘΙ μου Ο61}16 ἀθίη Ὁπριᾶοκ 
βιαμμη , “" Ζαπα] τὰ παρόντα ἷπὶ 
δίππθ νοὴ τανῦν, ἐν τῷ παρόντι 
ἀθ5 Βοννεἶβοβ βδάϊνιθ. θάπον ἰδὲ 
π80}} γ οΡἅπαθνιηρ ἀν [ἢ Γρα ποίη 
Ζζὰ οΓΚΙᾶγρθη : ,,Θ|6 9. ἀἂι ἄδπηῃ 
πἰου ἢ ἴθ ΕῸΪΡΟ νοῦ ἀθΡρ]θΙομ θα 
16  ἀθμϑομα ΠΟ θη Αὐἰροραηρθη, νν 16 
416 βαροην ἄρ ρθη, ρογᾶμηϑι ἀα ρ6- 
Ρδάθ ἱππο οῦ ἴῃ οἰ ρη 6 5. (Αἱ. 
260) 5ομιπᾶἢ]]ρ 65. [ΠΠ}161], ιαι 4855 
ἄθη Μόνγνάθγπ [Πρ] οκ ἀάγαι5 6Γ- 
νυ ύοηβο, 6 Πἢ ἀπ {πὴ ΠΟΙ 50. ““ 
Οὐ γν. ἴσχεις ὑπ, ννῖθ οἵϊ 
ὁρᾷς; οὐχ ὁρᾷς; ἀπά ἄϊιμ] 6} 6 
γγδηάπηρθη 56] θδ5ιἅπα!ρ; γοΡΔη, νΒΙ. 
20). Ξε: οὐ γιγνώσχεις ὅτι. 
ἐξ οἵων τὰ σα θ. ΞΞΞ ἐχ ποὐδο 
οἷα τὰ ποις νο]. 1579: 

20 

210 

21ῦ 
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ἐμπίπτεις οὕτως αἰχῶς. 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

πολὺ γάρ τι καχῶν ὑπερεχτήσω, 
- ’ὔ ’ὔ 23 ἂν τκ σᾷ δυςϑύμῳ τίχτουσ᾽ ἀεὶ 

“- ’ εἶ ἢ - -Ὁ- Ψυχᾷ πολέμους" τὰ δὲ τοῖς δυνατοῖς 
Ὡ)οοὺχ ἐριστὰ πλάϑειν. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 
δεινοῖς ἠναγχάσϑην, δεινοῖς" 
ἔξοιδ᾽, οὐ λάϑει μ᾽ ὀργά. 
ἀλλ᾽ ἐν γὰρ δεινοῖς οὐ 
ταύτας ἄτας, 

Ὡϑδδφρα μὲ βίος ἔχῃ. 

211΄. πολύ τι, οἴη ξαναϊ]ι 
8605 Ετνν ἃ 5, δἷπθ ρῦοββα ΕΏ]]6, 
[ὰ ὑπερεκτ. Ἰίερε ὑπὲρ μόρον, 
ὑπὲρ τὸ δέον. 

2191. τὴν περὶ τούτων φιλο- 
»νεικίαν πρὸς τοὺς χρατοῦντας 
ποιεῖσϑαι ἀσύμφορον ϑεὶινο!. ΤΙΡοΙΖ 
πολέμους (ΗΠ δάδν κπιἰϊ ΚΙΤγι. 
τη ἃ Α6 65.) ἄοο!, τὰ δέ (τοιαῦτα 
δὲ) ἀδνεΊ οἰ οθη Ηλάδν, ὑμὶ 
γΘΡΠΠ ΘΙ ΘΠ ἰθάθ5 Κϑοκο 
Επιροροη ἔθη Ζὰ ΒΟΖϑίομηδη. 
Ζυ ἐριστά ἰἴἰδὶ πλάϑειν (ὥστε 
πλ. αὐτοῖς) δοβοῖζι ἅμ ἅδν "δὶ ἄδη 
ΤΡΑΡΊΚοΡῃ ΡΟ] οθίθη Πα  Π16 Π8]- 
θ6Ρ, ννᾷβροηα πιδῃ ΤΠ ΥΩ γὼ βάρη 
Κόπηϊθ δηϊννθάθι" τὰ τοιαῦτα οὐχ 
ἐριστά ἐστι τοῖς δυνατοῖς οἄδν οὗ 
δεῖ τοῖς δυνατοῖς πλάϑειν ἐρίζοντα 
(οάθι" δε’ ἔριϑος, ἔριδι), νρῖ. Ζὰ 
ΑΙ, 1201 υπὰ ἀι556} 1], 1, 8 ἔριδι 
ξυνέηκε μάχεσθαι ἄϊα ἃχο! ἄδπι 
ἀἀράδηκοη Δ} ἀμ] 1 6 516116 ΡΙ πᾷ, 
Νόπι. 10, 72 χαλεπὰ ἔρις ἀνϑρώ- 
ποις ὁμιλεῖν χρεσσόνων, (Ηὀγ"μᾶπη 
56 .Ζ} ΠΙΏ16 πολ. Κοιμηᾷ ππὰ ἅῃπ- 
ἀθγὶ τάδε, 5θηι}ρ6)" γϊχας Οἵογι5, 
μέ ἤάθο ομηὶ ρμοίογιἐϊο» δι ἨοΉ, 
αἰἐογοαδιϊα δα ροσίμίος; ἘΠΙΘπάι 
τά γε.) ; 

221 --232: δὰ5 ΤΠηρ]οκ Ἰηοίῃου 
[ὰρ6 ἀνἄηρε ἀαζα;; ΘΆΡΙΗ Ιά5856ι 
ΠΟ, ἀὰ ἴθ ἴῃ 50 ΖΔ ]] 56 η 1 ,ο]- 

σχήσω 

ἄθη. εἶθ δα! ὔρθη πνορᾶδ Ζὰ 78η:- ΠΠΘΙῊ. 
2211. ΕἸ. υνἱδονβρρίοηι ἄθνΡ Βα. μδυρ μη, (485 56. 86 1]08ὲ ἱμγϑὴ Ζι- δια νΘΡΒΟΙ] ππμρο., οὐχ ὑπερεκτη- σάμην πολύ τι χακῶν, ἀλλ᾽ ἤναγ- χάσϑην τοῖς δεινοῖς, Ἀἷη ΓΙ, 

ἀϊὸ Μᾶφμὶ ἀδν ὕπ5ιὰπ ἃ εἰ ΟΡ ΙΔ.  ἠηΠ ι.-. ἤδη ἣν. 80} ]1658ὺ ἄθη ἄμμο} ἀὰ5 ἄναγκα- 
σϑῆναιν ΠΟΡνΟΡ ΡΟ ΡΔΟΙ ΘΗ Ζαυβιδηὰ 
οἴη -- τυϑρὰθ [ον νν ἄμγοηᾷ γοὴ 1"- 
ἤθη "θάνδηρι. Ὑρ]. 248, 300. 

222. ΜΒ]. ζὰ 131. -- ὀργά, 
ν 

σο ὥς 
ἣν ὀργίζομαι, νυν οἴπα ΘΙ 
Κοῖι, δύρϑυμος ψυχή 218. 

2291. ἐν δεινοῖς (ἐχομένη) 
οὐ σχ. ταύτας ἄτας, ἃ ον 
ΓΡ ΘΙ] ἢ, οἰπιμαὶ ἴῃ ἀδν ΒΒ ΘΟ Κ- 
ΠΟμθὴ Προ οἴ 5561} ψἢ]] 10} 
ὨΪΟΝν ΓΘ 556]η ἀΐοθο ΦδημθΡΚ]ὰ- 
86η, 80|Δηρ6. ἀἃ5 1,6 θη. πιΐο] 8 6- 
[6556 10. Πᾶ]. 6 Βι ον Κοὶξ πης 
46} ΒΟΒΠΙΘΙΖ ΒΡ ΘΟΝΘα. 510} ἃπ5 ἴῃ 
46 ὙΥΤΘἀ θυ Ο] απ ρ; ἀδν (ο}}} Θοἰἱν 6 η) 
δεινά, ἴῃ ταύτας ἄτας, νο- 
11} ]., ἀἃ5 ΘΟΠΒΘΠΠΘ ἢ 5. δία! ἀἄθα 
Δη θοΘθη8 βθίζθηΐ, ἃ 215 σιρΐοκ- 
Ὑγ βοὴ ΔΙΒΒΡΡΙΟΙΙ, ἀὰ85 ἴῃ «(0 
Ταῦ ἴῃ. ΚΙάρθη αἷς ἘΠ} 1} 1610 ἃ} 6 
ΒΌΙρθη ἀτξαι ὩλΟΙ 5ἰοἢ 216 Πα ; οης- 
116 βοιᾶρ ςς 5[6. ἢ Ρ6 ὙΦ Β᾽ ΘΠ τμη 
ἀυγο οὐ σχήσω, βοροηΐνοι" ἀθπὶ 
ὄφρα με βίος ἔχῃ. 



ἩΛΕΚΤΡΑ. δί 

τίνει γάρ ποτ᾽ ἂν, ὦ φιλία γενέϑλα, 
πρόςφορον ἀχκούσαιμ᾽ 
2 

ἄνετέ μ᾽, ἄνετε παράγοροι. 
τάδε γὰρ ἄλυτα χεχλήσεται" 

ἔπος, τίνι φρονοῦντι καίρια; 

2 ,ὔ : αρρ, , 2 ’ 

οὐδὲ ποτ΄ ἐκ χαμάτων ἀποπαύσομαι 
ἀνάριϑμος ὧδε ϑρήνων. 

ΧΟΡΟΣ. 

2 ΕῚ - 
ἀλλ᾽ οὖν εὐνοίᾳ γ᾽ αὐδῶ, 
“μάτηρ ὡσεί τις πιστά, 

,», 27 ΒΩ 

μὴ τίχτειν σ᾽ ἄταν ἄταις. 

Ἐπῳ δός. 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 

χαὶ τί μέτρον χαχότατος ἔφυ; φέρε, 
-“ γ ᾿ - , 2 - ’,, 

πῶς ἐπὶ τοῖς φϑιμένοις ἀμελεῖν χαλὸν; 
2 , «Φ:  τν 2 )ὕ Ἷ 

ἐν τίνι τοῦτ ἔβλαστ ανϑρώπων; 
δου γ8- ὙᾺ »} ; , 

μὴν ἑὴν ἑἕντιμοὸς τοῦτοις, 

220. Ε]. βοιιοκὶ ἀϊο Βοον ἃ η- 
ἀὰππρ ἰμγῸΡ ΒΙ[16, 516 δον ἄμνγϑη 
σὰ ἰαβθθὸη (ἄνετε), νόογᾶηῃ, ἱπάβθῃηι 
510}. ἀ16 ΕΓασο νογάἀγδηρι, ἴθ ν᾿ 65- 
56η Αὐρθη (Ζσα Απΐ. 904), ἀθι 
1 γ6 Γἃ66 ΓΙΟΝΕΙΡ ἃὸ [85 56, 
βῖ6 (νοῦ παράγοροι) οἴῃ ἀἰΘΏ]Π 16 168, 
ἰγο ϑόθοΡΖ ᾿ἰπάθνρηάθα, ΥΥγογῦί 
γΘΡΠΘ ἤθη Κῦηπίο 3 : 

290. κεκλήσεται, νομισϑήσε- 
ται, ἔσται μοι, οἰμοϑθιγί. 

231 ΓΞ. ἐκ χ. ἄποπ. 5ἰπη]οῇ πιᾶ- 
Ἰομᾶθν ἃ15. ἀθν' θ]ο556 ἅβθη., νϑὶ. 
401 ΠΟΘΙ χὰ π|ν, Τθῦν). Ξ ἀν»: 
ϑρήνων, πὰ Αἱ. 601, ἀα ἴ6ἢ 
ΖΑ }1]1056 ατάπάο σαμπ ΥΥ 6}- 
ΚΙαβρ θη πᾶ })}6. 

Εροάοβ: ΒΡ (μον [βϑὲ οἱ- 
γνᾶ8 ΟΡ ἤηάΠ|9 ἢ ἀϊ Αθιββ6- 
Ῥαηρ ἃυ, πᾶοὸὶ ἄδπι {ΠῚ 61} 76- 
ἀε5 χαίρια φρονῶν 5εὶ Νἰοιπὰπά 
ἴμι διαπάθ, ἰἴπγὸ ΚΙαρο ἄσγοι Ζυ- 
ΒΡΡΌΟΝ Ζὰ Ὠΐάδνο: ν ΒΘΉΠΕ 65. ἢ" 
ἃ ἃη ΕἸηβιοΙ , νοῦ ἄθνΡ ἀὺ 
ΒΡΡΙΟΙΒΕ, βσαϊ νυ ἐπὶ ρβίθηβ τηθίηθ ἰοΪὶ 

65, να αἷθαο Μυιορ αἱ ΙΠΓΘΙη 
Κιη46.“" ΨΕΙ. ΤΊΔΟΙ. 520. 

7}. αὖ δῶ, νἰθ Αἱ. 1047. -- 
ἄταν ἄἅταις, ὕπο 1} Ζὰ πὶ 8]- 
ἴθη π8 61], 2158. ΑΙ. 860. 

290 -- 280. Νοοιιπιὰ]5. ογκίᾶγι ΕἸ.. 
ἰπάθιι δἷθ οὔπα δῖ 416 Ζυγαάς Ζὰ 
δοιίθη ἴῃ ἰθροπ ἀοάδηκθη νον 232 
[ογι ἅν --- ἄθπη μέτρον δβομῖ 
δυΐ ἀνάριϑμος ΖυρῦοκΚ --, ΙΠΓ6 
ΚΙαρθη πίοι! οπάθη Ζὰ ψγΟ]]6η, ὈΪ5 
8η ἄθη Μοόγάθγη ΒδΔΟ]6 δοῦρθι 56], 
ἀὰ οἰημαὶ! ἴῃ ἄθπη ἄμετρα χαχκά 
νου Κείποπι μετριάζειν ἴπρῸνΡ β (5 
416 Βοάθ βθῖπ Κῦπηθ ὑπὰ (2517) 65 
σοι! |05 ννᾶστο, ἀθὺ Τοάϊθη σὰ νϑὺ- 
Β6586η. 

230. χαχότατος ἴιαπν., χα- 
χότητος δα]ρο. 

291. ἀμ ελεῖν, ἀμέλειαν ἴσχειν. 
298. ἔβλαστε, ἔφυ, α«ἰ5 οἴη 

νόμος ἄγραφος, νϑῖ. 1088. 0. 
ἢ. 299. 

239 Η΄᾿ νϑνἄοι!οῖ τούτους, 
τοῖς τοιούτοις ἀνθρώποις, οἷς κα- 

λόν ἐστι τὸ ἀμελεῖν ἐπὶ τοῖς φϑι- 



02 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 
ΟΣ "᾽ , φιινκ 

20 μὴτ᾽, εἰ τῳ προζχειμαιν χρηστῷ, 

244εἰ γὰρ ὁ μὲν ϑανὼν γᾷ τε καὶ οὐδὲν 

, ) 7 , 

ξυνναίοιμ δυχηλος, γονέων - 
ἐχτίμους ἴσχουσα πτέρυγας 
ὀξυτόνων γόων. 

χείσεται τάλας, 
« Ἁ Ἁ ’ 

οἱ δὲ μὴ πάλιν 
2 3 

δώσουσ᾽ ἀντιφόνους δίχας, 
2 Ῥ ὩΝ ο Ν 

ἔἕρροι τ΄ ἂν αἰδὼς 

ἊΝ 
ἕν 

250 ἁπάντων τ᾽ εὐσέβεια ϑνατῶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿π τ ἢ . 3: - . Χ Χ ͵ δι ΡΣ 
ἐγὼ μὲν, ὦ παῖ, χαὶ τὸ σὸν σττεύδουσ ἅμα 

᾿" Ἄς ἡ ) ὦ ΕΣ υ Χ Ν ως 
χαὶ τουμὸν αὐτῆς ἡλϑον" δι δὲ μὴ καλῶς 

λέγω, σὺ νίκα. σοὶ γὰρ ἑινόμεσϑ᾽ ἅμα. 
᾿ ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

αἰσχύνομαι μὲν, ὠ γυναῖχες, εἰ δοχῶ 
“δδπτολλοῖσι ϑρήνοις δυςφορεῖν ὕμιν ἄγαν. 

ο ϑΣ ς ἢ Ν -- } ) , - 

αλλ ἡ βία γὰρ ταῦτ᾽ ἀναγχάζει με δρᾶν,. 

ἢ 

μένοις, νΒ]. 142. -- εἴτῳ πρ. 
“δὴ τ ΒΟ ΒΘ ΙΖ. Ὁ Κη πὶ 
Βοδι ἰτροπά οἰηθ5 αἰ Κ5 
(1040. Αἱ. 611), πάθοι ΕἸ]. ἄυγοὶ 
ἄθη 5ἰδιῃ 465. δυνγαριθίθη Ορίαϊ. ρ6- 
βοίζίθη [πᾶά. δηήϊδυϊοὶ, ἀὰ55 516 δὴ 
ἄθη ἰγοῦθη ΕΡοιπάϊπηθη. δἰηθῃ 
ϑοιαὶζ θοϑιΖί. ἴσχ.ἵ., νο- 
ἴονπ 1'0ἢ} ἀθη ΕΗ] ἄρ 615 6 }}]} ἃ 5, 
ϑομνναηρ, ἸΘΙΠΘΡ 50 7Γρ 6- 
Βρᾶηηΐθη δ" κΙαβρθη δη- 
δῖ 6116 9 8815. 5 4|6.: ἀ 6 1 ΕΣ ὁ 
ἀον ΕἸΙΡη νοΡδᾶβϑθη. Ζι 
ἴσχ. ἰδν ἐκτίμους --- ἀἴ655 η80}} ἔχ- 
γομος ἃ. ἃ. ἰπ βου ἀδρθη- 
βαΐίζο χὰ ἔντιμος 299. φοϑθ!]άοι --- 
δ᾽θῖο. 415 Ἀθϑυ! αν ἀο Πδηά!απηρ 
ΗΠ ΟΙρΙ ρθη ὦ ροβϑοίχι, σὰ 18. ΟΡ ἀὰϑ5 
ΒΔ ἀθι" πτέρυγες δη 107 ὀΡἸΠπ6Ρ} 7 
ϑοησδὶ ἐρέσσειν γόους. 
244 Πθηη 4116 ΕἸ ΟΡ ΚΟΙΣ 

τη 5816 βοηνν πάθη, θη Αρ. 80 
ννὶο δίδι! υηἀὦ Εράθ ἀα]:οροη ἀπά 
βοῖηθ Μὸγάἀον ἀον ἤδομο Θη ΡΙ ΠηΘη 

501116η. -- οὐδὲν ὧν, πμϊο Ἠλε- 
76}0 μαδίζιδ; πάλιν δ.., ἀντι- 
δώσουσιν. Μὶι ἀντ. δίκας νρ]. 
ΑἸ ΡΑ ἠ Ἔσοθ ἀ» Ὁ, 
910; ἁπάντων ϑν. ρμομὸνι 50 
δὰϊ χὰ αἰδώς, ννὶο χὰ εὐσέβεια, τὰ 
100θ.0 ΒοΙάοθ ἰδ νϑυρθυπάθη, ννῖὸ 
βοηδὶ αἰδώς πη δέος, σὰ ΑἸ. 1019. 
Ἠϊογπον ἀουϊοι ἢ]. 9017. χανάοκ, 
ψνῸ 516 ουκιᾶγι, ἴῃ πρὸ Προ ννο- 
ἀὸνΡ σωφροσύνη (Μ ἃ 55) ποο} εὐ- 
σέβεια (Ρ᾽1ονἃ Ὁ ἄνθη χὰ Κὔππθρη. 

251. Ποῖ ὙΥῸΪΙ ΠἰΘρὺ πε ΘΡΘη 
80. ννῖ0 πιθίη οἰβηθ5. ἃ) ΠΟοΡΖοη: 
Μὰ55 ἴῃ ἀον" ΚΙαρο ννῦσλαθ [ν΄ 10 ἢ 
5610 5᾽ ννῖο [ἅν 16 πο] θη θ Ερθαη- 
ἀϊηηθη νοῦ 6 1} {Ὁ 5οῖη. ον ννο]- 
θη νὴ ἢ" ΡῸΡη ὨΔΟΙΡΘ θη. 

200. δυςῳφορεῖν, βαρέως πεν- 
θεῖν, 144. 218. 
200. ἡ βία, ἀϊὸ ἀν 11 θ᾽ 

π5τᾶάπάο, νρὶ]. 221. 808. θ6ιη 
αἰσχ. μέν 5016 βδοηδι Θη ΒρΓΘ- 
ὁμθη λίσσομαι δὲ συγγνῶναι" ἡ 
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σύγγνωτε. πῶς γὰρ, ἥτις εὐγενὴς γυνή, 
πατρῷ ὁρῶσα πήματ᾽, οὐ δρῴη τάδ᾽ ἂν, 
ἁγὼ χατ᾽ ἦμαρ καὶ κατ᾽ εὐφρόνην ἀεὶ 
ϑάλλοντα μᾶλλον 1 ἢ καταφϑίνονϑ' ὁρῶ; 
ἡ πρῶτα μὲν τὰ μητρὸς, ἣ μ᾽ ἐγείνατο, 
ἐχϑιστα συμβέβηκεν" εἶτα δώμασιν 
ἐν τοῖς ἐμαυτῆς τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς 

ξύγειμι, κἀκ τῶνδ᾽ ἄρχομαι χὰχ τῶνδέ μοι 
. λαβεῖν ϑ᾽ ὁμοίως καὶ τὸ τητᾶσϑαι πέλει. 
ἔπειτα ποίας ἡμέρας δοχεῖς μ᾽ ἄγειν, 
ὅταν ϑρόνοις Αγισϑον ἐνθακοῦντ᾽ ἴδω 
τοῖσιν πατρῴοις, εἰςίδω δ᾽ ἐσθήματα 
φοροῦντ᾽ ἐχείνῳ ταὐτὰ καὶ παρεστίους 
σπένδοντα λοιβὰς ἔνϑ᾽ ἐχεῖνον ὠλεσεν, 
ἴδω δὲ τούτων τὴν τελευταίαν ὕβριν, 
τὸν αὐτοέντην ἧμιν ἐν χοίτῃ ττατρὸς 
ξὺν τῇ ταλαίνῃ μητρί, μητέρ᾽ εἰ χρεὼν. 
ταύτην προςαυδᾶν τῷδε συγχοιμωμένην" 
ἡ δ᾽ ὧδε τλήμων ὥστε τῷ μιάστορι 
ξύνεστ᾽, Ἐρινὺν οὔτιν᾽ ἐχφοβουμένη" 

γὰρ βία ἀναγχάξει με. Ὅεν Ὠΐοι- 262. Πὲν ϑαῖζ εἶτα... αὶ 510} 
16} νγᾶθ]} οἰπθ μμϊπά6ν 5 δ, ομθΡ- ἀθ' ΑΡδπᾶηρίρ κοῦ νοοῖ ΒοΪαϊ. δηΐϊ- 

200 

20ῦ 

210 

210 

ΒΊβοορο ὙΥθηάαηρ. 
208. πατρῷα πήματα, ἀϊ6 

γοπ αίον νϑγορθίθη, ἰἄρ!ο ρ6- 
μᾶυι6η, ἄυγο} 5θῖηθ Εὐλιοράσιπ 
δυοἢ ἄθεῦ 10} νορἄπρίθη, ἴἢ νᾶἃ- 
ἰογ] τομ θη Ηδιπο Ζὰ ἱραθηάθη. [,ε1- 
ἄθη; νυρ]. Αηΐϊ. 849 πατρῷος ἄϑλος 
ἀπά Ὁ. (. 1198 πατρῷα χαὶ μη- 
τρῷα πήμαϑ' ἅπαϑες. Ὀΐϊεδε πα- 
τρῷα π. ἴδιηνι ἀὰ5 ΕὈΙρΘηἀ6. πᾶθ ον 
ΠΥΡῚ, εῦθι 20 Ὁ δ ο ἀ θν 89» 
νοῦ ΕΒ], ΘΡΘΟ16}} ἀὰ5 ΒΘΠΘΙΗΠΘΙ 
ΚΙγιδπηῃ 5 Γ᾽ 5 πη Αδριβίῃοϑ᾽ Ρ6- 
ΒΘ 516 56] 5} βοβη]άονι. 

200θ.0 ϑάλλοντα, ἀνϑοῦντα, 
ῬΙὨΠ. 259. 

201{΄, Εἰ ἜΝΜΕου 510} πρ ὥ- 
και μενον αὗται ἔπειτα. 
ὕεθ6 Ὁ ἀὰἃ8 Ἰοΐξ ΕΠ Π 05 ᾿χυρεβδιζίθ ἤ 
“μ᾿ ἐγείνατο πὰ Αἱ. 1112. 

ζοϑθη ὑπηΔὦ ἰγι 56] 5ιᾶπα!ρ δυῖ, 
διθ ἀοάδηκροη ἃπη]1οὴ 189 [ἢ΄ 

2017 ἔ. ΕἸ. που 415 ὟΥ ΟΡ ἀΐθ ἴῃ 5 
Αὐυρ [ἀ]]Θηάθη διΓὰΔ 0] 0 ηθηὴ 465 
Αδ6ρ. Πδϑρνον, νϑ]. Επν. ΕἸ]. 517. 
ὈδΡοΡ. ἀϊὸ Ἀπαρμονο ἴδω -- εἰς- 
ἐδὼ δὲ Ξ δὲ Ζὰ 0. (: 521. 

211. τὴν τελ. εὔβριν, τὴν 
ἄχραν, τούτων, ὧν ἀπηριϑμη- 

σάμην, αἶδο νοὴ ταῦτα: .,56}6 ἰοἢ 
ΘηΉ 110, νγὰβ ἀδν ΟἸρ[ο] ἀ65 ΕΤο- 
γ Ια Π5 γψοη ἀϊθδθηὶ ΑἸ]Θὴ δ, Α6Ρ. 
ἵπὶ ΕἸ οι} ἀ65 ψαίθυβ. “" 

212. αὐτοέντην, 0. Ἦ. 101. 
29}. 20 4.}...828: κΑἸὖὺ. 1119. 

218. χρεών, ϑέμις. 

214. ὠδὲ τλήμων, 
ἐστίν, τοιαῦτα τολμᾷ 

πδη]. 
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ἀλλ᾽ ὥσττερ ἐγγελῶσα τοῖς ποιουμένοις, 
εὑροῦσ᾽ ἐχείνην ἡμέραν, ἐν ἣ τότε 
πατέρα τὸν ἀμὸν ἐχ δόλου κατέχτανεν, 

Ὡὡβοταύτῃ χοροὺς ἵστησι χαὶ μηλοσφαγεῖ 
ϑεοῖσιν ἔμμην᾽ ἱρὰ τοῖς σωτηρίοις. 
ἐγὼ δ᾽ ὁρῶσ᾽ ἡ δύςμορος κατὰ στέγας 
χλαίω, τέτηχκα, κἀπιικωχύω πατρὸς 
τὴν δυςτάλαιναν δαῖτ᾽ ἐπτωνομασμένην 

285 αὐτὴ πρὸς αὐτήν" οὐδὲ γὰρ χλαῦσαι ττάρα 
τοσόνδ᾽, ὅσον μοι ϑυμὸς ἡδονὴν φέρει. 
αὕτη γὰρ ἡ λόγοισι γενναία γυνὴ ὲ 

211. τὰ ποιούμενα, νῖδο τὰ 
δρώμενα, Παοίπο»α. 

218. τὸ εὑροῦσα τὸν πόϑον 
χαὶ τὴν ἐπιϑυμίαν τῆς γυναικὸς 
σημαίνει, οἷον ἡδέως αὖτ ὴν 
ϑεωμένη ὅ6|10]. --- τότε ονὶη- 
ποῖ ἀϊο Εθαπάϊηποη ἃη [6πθὴ ΤᾺρ, 
ὰ Αἰ. θὅ0. 

289. Π΄ΊΘ αἰπποηδι! οι ΕΘΙον 
ἀθ5 Τὰροβ νϑργᾶθπ ΚΙγυδηνη δ. 5 
ΒΌΓΡο, ἴθ ἀδννβϑθηβδηρϑὶ σὰ θ6- 
5οῃ Προ ὑπὰ ἀΐε Αδιῖοῦ χὰ 
γουβῦμπθη. [πὰ βρᾶᾷϊθνη. ΑἸΓοΡ Βαϊ 
Πηάρθη νἶν ΟΡ. το Προ. Βυάον- 
50 Π ἃ [6 δ ᾿ποπ ΠΟ Π 6  ΕΘΙΘΡ οἰ π 65 
Βδϑυϊμ θη οβυιαρ 5 νϑροίης, 10 
ἀϊοὸ Νουμηνιασταὶ ἐπιμήνια ἴοίοι- 
θη, ἀϊ6 Τετραδισταί, Ηἰχαδῆς ον 
Εἰχαϑισταίῖ ΜΝ ἐπα ΔΡΡΌΠΒΟΝ 6. ΑΥ- 
ομδοϊορθη ἄθη Τοάοβίαρ, Αραιηθιη- 
ΠΟΩ5 δι ἄδθη ἀνοϊζθιιηίθη ἀθ5. δι{1- 
βοίθη (ἀαιπο! οῦ. θοΡθομ ποῖ ἢιαίίθη, 
50 ΟΡαμῚ ἀὰ5. ΟΝ] δα  οἰπθ ιν" Π00}} 
θοβίθμθηάθοη Τοάἀϊθηίοϊο, ἀΐθ δα 
͵θποη Τὰρ 6]. θθηη ἀὰ ἀξ. ἴῃ 
Τάγον ἀπ ΚΙαχοιοπᾷ ΠΘΡΟΐ56}}6 
ἘΠΡοη ρθποϑ8, 50 ἀὐν θη νν 1 5010 116 
[ἂν ΑὙβοβ5. πηϊΐ Β ὀδ μι 6 1} νοΡτιδ5- 
βοίζθη. --- ὨΪ6 σωτήριοι" ϑεοί 
βἰηά Ζεὺς Σωτήριος, ΑΡΟΊ]οα απά 
Ασίθηἶβ, ἀΐθ νον ζιιρδνν οἶδα ἀποτρό- 
παῖοι, νρ]. 691. 

282. κατὰ στέγας, ἴπι 51]- 
Ἰὲπ ἀφιδοῖ, νάμροπά ἀν αιβϑδη 
[ΘᾺ ΠΟΠ 6. [μὰ51} ΠΟΙ ΒΟΒΙ. 

ὍΘ, Χ.. τιν. ΨΠ.799. 

284. Νῶν}». τὴν ϑυςτ. δαῖτα 
ἐπωνομασμένην πατρός ἃ. ,}νν τὴν 
ἐπωνυμίαν ἔχουσαν πατρὸς, 16 
Επν. ἤδτο. πὰρ. 1829 τεμένη ἐπω- 
νομασμένα σέϑεν. Ἠδιπίδοιο Β6- 
Ζοιομηυηρ δαὶς ᾿ἡγαμεμνόνειος, 
ἀἃ 65 οἰβϑη! οι ἀον Μονάμὰς 
᾿οΙβϑθη 8016, νγὸ ΑΒ. Ζὰ ἄθη δεῖ- 
πνα ἄρρητα (203) βοϊαάθη τὐοκίβοῃ 
ΘΥ ΒΟ ἰαρθη. νγᾶρά. ϑρυίϊοιννν ὄρ 116} 
βᾶρίο πιᾶπ ΒΙΟΡπδοῖ δαὶὺς 4γα- 
μεμνόνειος ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ὀλέ- 
ϑρῳ εὐωχουμένων Ἐπαιβία!}. Θριιβοο. 
812, 80. ΜιοΙἊοῖομυ [ἄπ ἴῃ ΑΥ- 
505 ἀο" (ἀδαδομηἰδϑίαρ 465. Αρ. 
ν ΡΚΊ ΟΝ. ἀΐοθοη Νάιπθη. -- Μιὶϊ 
δυςτάλαινα νῷ!. δυςάϑλιος, 
δυςάμμορος, δυςάνολβος, τὰ 0. 
(. 391. 

285. αὐτὴ πρὸς αὐτή ν (ἐμέ), 
πὴ 5.116, ἀὰ τῃΪ1" δοηϑὺ ἀἃ5 ΚΙα- 
βθη νου θοίθη νυν ἱρὰ, 

281. ἡ Δ. γενναία γ., ἀἷο ἴῃ 
θη Βοάθη 510} ἃ158 γενναία 56- 
Ραμνὶ, νρὶ]. 529, ἄσοϊν σιρ]θιοι τς 
Ηϊπἀοαϊαηρ δ ἄθη Ναιποὸπ Κλυ- 
ταιμνήστρα, Ἀ ἀοΙποῖϊά, Α ἀ6|- 
ἰγᾶΐπι. οΡρ οομθη. Αὐδάραϊαη- 
δσθη ἄον ΕἸροηπαπιθη θΟΘΟΠ ΘΓ 5. πὰ 
ΦΑΡ ΚΑΘ 5, ννῖο Ζ. Β. 88" Ῥθάοη Π: 
ὅ, 412 ἄθῃ ΠΕΚΙΟΥ 50}}}1: Ἕκτορ, 
φῆς που ἄτερ λαῶν πόλιν ἑξέμεν. 
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π᾿ ὌΝ Ἵ 

φωνοῦσα τοιάδ᾽ ἐξονειδίζει χαχά" 
»ὦ δύςϑεον μίσημα, σοὶ μόνῃ ττατὴρ 
᾿φέϑγηκεν; ἄλλος δ᾽ οὔτις ἐν πένϑει βροτῶν; 

Ὁ 27 . Ἔξ Ἀ 

χαχῶς ὄλοιο, μηδέ σ᾽ ἔχ γόων ποτὲ 
“ - 3 , ᾽’ ,ὕ 

τῶν νῦν ἁπαλλάξειαν οἱ κάτω ϑεοί. “ 
“δ ,"- ᾽ ᾿ ’ 

τάδ᾽ ἐξυβρίζει" πλὴν ὅταν χλύῃ τινὸς 
“  -9 ᾿ "Ὁ ᾿ 

ἥξοντ᾽ Ορέστην᾽ τηνικαῦτα δ᾽ ἐμμανὴς 
“ -" 2 32 ΄ - , 

βοᾷ παραστᾶσ᾽ " ,,οὐ σύ μοι τῶνδ᾽ αἰτία; 
2 ᾿ ΄ Ψ » 

οὐ σὸν τόδ᾽ ἐστὶ τούργον, ἥτις ἐχ χερῶν 
͵ 9. ,ὕ “ -»Ἢ , 

χλέψασ᾽ Ορέστην τῶν ἐμῶν ὑπεξέϑου; 
2 , ,ὔ 4 7 , ἀλλ᾽ ἴσϑι τοι τίσουσά γ᾽ ἀξίαν δίκην.“ 

"Ὁ 9 ς “ Ἁ , 5 ’ Ὰ 

τοιαῦϑ' υλαχτεῖ, σὺν ὃ ἐποτρύνει πέλας 
ς - ϑ “Ὁ ν Ἁ ’ 

ὃ χλεινὸς αὐτῇ ταὐτὰ νυμφίος παρών, 

Φ. Ο». 

πάντ᾽ ἄναλκις οὗτος, ἡ πᾶσα βλάβη, 
σὺν γυναιξὶ τὰς μάχας ποιούμενος. 

2 ᾿ 3... 3} , “ὦ ’ ἄν νον 
ἐγὼ ὃ Ὁρέστην τῶνδε προςμένουσ ἀεὶ 

ἐκ ἃ ὧν ’, ς , 9 3 ΄ 

σαυστῇρ ἑφήξειν ἢ τάλαιν ἀπόλλυμαι. 

μέλλων γὰρ ἀεὶ δρᾶν τι τὰς οὔσας τέ μου 

288. τοιάδε... παγοκν οἰδοπὰ 
ἃ} 293 τά δε, νυνὶ "θεῖ ἤοιημον Αἢ- 
ΓὰΡα ρθη νοη Ἠθάθη φογη ἀθιη! 10 ἢ 
Θἰπρο θὲ ἀπά φρο ϑο] ο5βθη ἡ Ράθῃ, 
νϑ]. 204. πἷΐ 299 ΑΙ. 7600 μεἱΐ 
10... ἃ. 

290. Οὐκ ἀνῃρέϑη φησὶν 
ἀλλὰ τέϑνηκεν, τῷ προσχήματι 
τῆς λέξεως παραλογιζομένη τὴν 
παρανομίαν 8001. -- ἐν πέν- 
ϑει, 841. 

291. ἐκ γόων, τὰ 231. 
2902. οὗ χάτω ϑεοί, 666 

Ε]. 5ιθῖβ ἴῃ ἴἤγθη ΚΙίαροπ δηγὶοῦ 
(110 Π.) ἀπά ψνεομο ἀἴ6 ἤδοιο ἀον 
Ενιπογἀθίθη πη ΠθρΖθη ᾿ἰθρὶ, 189 

ΟΣ ΕΟ ΥΥΡῚ, 111 
298. τίσουσά γ᾽ ἀξ. ὁ., ἃ. ̓. 

τίσουσα δ. καὶ ἀξίαν γε. 
299. σὺν δέ, ΑΙ. 959. 1288. 

Αδρίβιμοβ δίθ οὶ ΠΙΘΡ πὰ δῃ- 
μοίζοπά ἄθη Μαπηννοῖθο [οἷς ΖῸΡ 
δοῖίθ, πομηΐϊβοι ὃ χλ. »ν., ἀδγΡ 
Βα οΚο Βνδαικὶρ ἃ τι. 

ΒΟΡΒΟΚΙ65 Υ, 

801. ὁ πάντ᾽ ἄν., ποῖ Θά. 
8. 510. “ἀπ| 7 ἐπβαὴ βλξῆη 
ΥΡ]. ὮΙ, 622... 921. 

902. Ῥοηκὶ τῆᾶῃ 8]16]η ἃπ Αρὰ- 
ΘΠ ΠΟΠ5 ΕΡΙΠΟΡ τιηρ᾽, 50 ΠοΙδδῦ 68, 
Αδρίβιμοβ ᾿ἰοῖρο 5 Θ΄ ἢ 6 5.6 Β]86}- 
τη (0. Β. 634) πὰ Ηδπὰ ἴῃ Ηδπά 
πιὶλ Υ οἰ ρα. θοοῖ Πἰορὶ νΟ}] ἰπ 
ἄθη Ὑνονίθη, 66. {ππιμ]δ. 510}} ἃ15 
ἘΦΙΡΙΙηρ; πὰ ἴῃ Κυοῖδο ἀον ὙΥεῖ- 
Ἀθ6ν, βίαι παὶὶ Εδιπάθη χὰ Κἄμπιρ θη, 

806 δ᾿ Μη ἀδνῇ πίομι ἀϊὸ οὖσαι 
ἐλπ. νοῦ ἄθη Ηοβηιπροη, ν 6] Π 6 
ΕἸ. διῇ 5160} 86 ]0υ8ι βοίζιθ, ἀἴ6 ἀπ- 
οὔσαιν νοῦ ἄδπμοθη, ἀϊθ 510} δῃ 
ον. Καϊρἤϊοη, νυβίθ θη, 800} πολι 
ἄδη ἀθάδηκοη πἰπϑίη! ρθη, ΕἸ], ποι 
νοάθν 76ἰσὶ ποοῖι [ἅν ἀ16 Ζυκαη Γι; 
Β0ηἄθγη ἀΐο ΒΌΓΙΙΘΙ βαρ πὰ 4116 
Θ1ῖηὴ 06 Ηοϊηυππροη ἰπ556- 
Βδπιῖ, σὰ Απἰ. 1109. ΡὨΠ. 1149. 
[,μϊ. ἐπι οι ας ποζαδσφιο αὐταὲ 
ι. ἀρ], 

Ὑ 

2900 

200 

900. 

900 
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χαὶ τὰς ἀπούσας ἐλϊτίδας διέφϑορεν. 

ἐν οὖν τοιούτοις οὔτε σωφρονεῖν, φίλαι, 

οὔτ᾽ εὐσεβεῖν πάρεστιν" ἀλλ᾽ ἐν τοῖς χκαχοῖς 

πολλή ᾽στ᾽ ἀνάγκη χἀπιτηδεύειν καχά. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑι0φέρ᾽ εἰπέ, πότερον ὄντος Αἰγίσϑου σέλας 

λέγεις τάδ᾽ ἡμῖν, ἢ βεβῶτος ἐκ δόμων; 
ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

- 
Ε ΄ ᾿ , 5: 5 ͵ 

ἦ χάρτα. μὴ δόχει μ᾽ ἂν, εἴπτερ ἦν πέλας, 

ϑυραῖον οἰχνεῖν᾽ νῦν δ᾽ ἀγροῖσι τυγχάνει. 
ΧΟΡΟΣ 

ἢ δὰν ἐγὼ ϑαρσοῦαα, μᾶλλον ἐς λόγους 

ϑιδτοὺς σοὺς ἱκοίμην, εἴπτερ ὧδε ταῦτ᾽ ἔχει. 

ΠΛΕΙᾺ ΒΔ. ὃ 

ὡς νῦν ἀπόντος ἱστόρει τί σοι φίλον. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ δὴ ὦ σ᾽ ἐρωτῶ, τοῦ χασιγνήτου τί φῇς, 

ἥξοντος, ἢ μέλλοντος ; εἰδέναι ϑέλω. 
ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

φησίν γε᾽ φάσχων δ᾽ οὐδὲν ὧν λέγει ποιεῖ. 

8060. Πὸν ἀδάδηκο, ννῖο 254 [ἢ., 
ἰηἄθπι ΕἸ]. ἤὰπ Ζὰμ ΤΠ διηἃ, ἀὰς 
516. πη Ρηα }]}} θοϊάοΡ 5.6] }6 πη πποι]- 
γἱρὶ Βα, ἀΡΒΟὨ ἢ  ϑϑθη ἃ φαρ Κ ΚΟΙΡΙ, 
γε]. ζὰυ 249, 

308. Κρ]. 228. 15 ἄθιιν 80} Ππὴ- 

πιρη ὑπὰ βύδοη, ἀδ5 δἴπθιὴ δηρθ- 
{πη νυἱρά, Πδρὶ 800}} ἀθ ἀννδηρ, 
510 ἢ σἸ οἰ δ 8115 ἰ(κάπιτ. - 
καὶ αὐτόν τινα ἐπιτ.} δον Ὠίηρθ 
Ζὰ Ρεἢοϊδδίσθη, ἂμ Βῦδβ65. μἷ} μό- 
561) 20 νθΡβῸ Ἰϊθη (Ηδυρᾶπη ἔν 
τοι καχοῖς. Ἄν ἀλλά τοι 5ο!νδῖεῇ 

ΒΙΘΡ πἴοιῦ ἃ. θΘγ16.) 

912. ἡ κάρτα, πᾶν]. βεβῶτος 
ἐκ δόμων λέγω, νεὶ. 1308. 0. ἢ. 
1040. 

919. ϑυραῖον (ΤΥ αῦπ, 5991; ξΞΞ 
ϑυραίαν. ὕθ6» ἀγροῖσι σὰ 174. 

314, δὰν (δὴ ἂν) [,ἀὰν., χὰἂν 
νυ ]ρο. 

310. τέ ΞξΞαὲ ὁ τε, φωῖϊοχμϊΐα {ἰδὲ 

ρἰαοθαί. ὨΐοθονΡ θδὶ ἄθη ΑἸ ΚΟΡῈ 
5611η6 ἜΡΓ ἢ ἰδὲ θ6] ἄθη Αἰθχδη- 
ἀνίπονη ὑπ ϑρᾶϊογη, ννῖο ἰπὶ Ν. Τ᾿. 
56} ΔΌΒΡΘΟΡο οί, νρ]. Ὁ. ἢ. 1144. 
ΤΡ. 999, αν. Ρμδοιι. 2, 2 αἰτοῦ 
τί χρήξεις ἕν. ϑινᾶϊο Αι. ΡΔ]. 
12, 219 λαμβανέτω τί ϑέλει. 
ΟΥΆΚΕΙ "ο] Ὀῖορ. [αονὶ. 1, 28 τὶς 
σοφίῃ πάντων πρῶτος, τούτου 
τρίποϑ᾽ αὐϑῶ. 

311. καὶ δή, πὰ ἢ ἀδπα, 00. 
503. Αηΐ. 245. -- τοῦ χασ. τί 
φής; -Ξ τίνα φάτιν τοῦ χ. φής; 
ΠῸ}Ρὸ ἄθη ὥθη. "οὶ νυ) ῖ5. ἀϊόθηα! 
τΡ τ ΛΟ σΌ ἀγγελία, τινός) υπὰ ἃυ- 
ΠΡΡῚ ιχλύειν, ἀχούειν τινός νοῃ 
δ δὴ ἃ ἢ δ᾽" 6") νβρ]. σι ΑἸ. 1290. 
ΡμῃΙ. 429. Ποὺ Κᾶηη [6 (δ᾽ 
θη. ἅνπον νοὸὴ τί ἃνμᾶηροη: 
6] ἢ ΘΟ Κ ἀθ5. ΒΡ }8, 
Ὧδ5 Κοιμμθη νου] θη θη οὗν “ὃ- 

βογηάθη. 
919. νεῖ. 111. 
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ΧΟΡΟΣ. 

φιλεῖ γὰρ ὀχνεῖν τερᾶγμ᾽ ἀνὴρ πράσσων μέγα. 
ἩΗἩΛΕΚΤΡΑ. 

χαὶ μὴν ἔγωγ᾽ ἔσωσ᾽ ἐκεῖνον οὐχ ὄχνῳ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑάρσει" πέφυχεν ἐσϑλός, ὥστ᾽ ἀρχεῖν φίλοις. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

πέποιϑ᾽, ἐπεί τἂν οὐ μαχρὰν ἔζων ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ. 

μὴ νῦν ἔτ᾽ εἴπῃς μηδέν" ὡς δόμων ὁρῶ 
τὴν σὴν ὅμαιμον, ἐχ πατρὸς ταὐτοῦ φύσιν, 
Χρυσόϑεμιν, ἔκ τ μητρός, ἐντάφια χεροῖν 

φέρουσαν, οἷα τοῖς χάτω νομίζεται. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

᾿ τέν᾽ αὖ σὺ τύνδε πρὸς ϑυρῶνος ἐξόδοις 

ἐλϑοῦσα φωνεῖς, ὦ ὦ χασιγνήτη, φάτιν, 
χοὐδ᾽ ἐν χρόνῳ μαχρῷ διδαχϑῆναι ϑέλεις 
ϑυμῷ ματαίῳ μὴ χαρίζεσϑαι κενά; 

, πῶς 3 5 ᾿ χαίτοι τοσοῦτόν γ᾽ οἶδα χὰἀμαυτὴν, ὅτι 
2 -- Ἀ τῷὦ “ “ 3 δ 2 ᾿, 

ἀλγῶ πὶ τοῖς παροῦσιν ὥστ᾽ ἂν, εἰ σϑένος 

921. ΟΥ δ ΒΡΡΟΟ θη καὶ 
μὴν ἔγωγε οὐχ ὠχνησα σῴζουσα 
ἐχεῖνον, απὰ ἀΔ5 ννᾶν ἀθοῃ δθοὶὶ 
οἷη μέγα πρᾶγμα. 16 ΑἸ] Ρἃ- 
τοπ ΒΟ ἃν  ἀϊδ ἀπηηα ρα. Αθυβ86- 
γυηρ. ἡ 

322. ἀρκεῖν, ἄρκος εἶναι, βοη- 
ϑεῖν, Ο. (. 262. 

929. 4 Ιοἢ βοηβὲ πἰομΐ πΙΘ ἢν 
Ιᾶαησο ἰθῦθη ννὔγάθ, χὰ Αἱ. 1330. 

924. ὨῸΡ ἝΟἸοῦ, ννϑίοθον. ἀὰϑ 
Μιβϑν δ ἃ] 1π|5858. ἀ(0Ρ. ϑοθν Θβί θη 
Κοηηΐ (158 [.), ΠοΙδοὶ ἘΠ]. βοίννν οἱ- 
Βθη, ὑπ] οἴπθὴ ΟΡ ν ΘΟ ἢ}56] χυν]- 
βοῆθπ θοϊἄθη νορΖιθουβρθη ἀπ ὑπ 

Ξ---:-- 

Ορυ5. Ζὰ ἴγαρεη, ννοΖὶὶ 56. ἀἷδ 
ἐντάφια ἴῃ Ἠδπάοη Πὰν6. - δό- 
μων, τὰ 18. (ΝΙοΙΙ μέγ᾽ 5ιαιι 
ἔτ᾽, ννῖδ ἀϊ6 Βεῤυϊοδυηρ ζοῖρὶ) 

925: Τὴ Κι ὅμαιμον χὰ 

12. ὕορον᾽: φύσιεν, τὸ γένος, τὰ 
1125. 

329, ἐλθοῦσα ἰδὲ ἀδν Αηβομδα- 
ΠΟΙ ΚΟ μά] θοὸν μϊηζυροίι οι, ννῖθ 
ἀμη] 10 Π 65. σὰ 47, --- ἐλϑοῦσα πρὸς 
αὐτάς. 

591. ϑυμῷ χ. κεν ἅ (κενὴν 
χάριν), ψῖὸ 0. (. 855 ὀργῇ χά. 
ρει» δοῦναι, οι. ϑυμῷ εἴχειν, 
Τιθορη. 1224 ὀργὴ ϑυμῷ δειλὰ 
χαριζομένη. Ὅδ᾽ ἃη΄ 510} Θπ 106 }}»- 
ΠοΠ6 Ζιβαϊζ ματαίῳ 5ιεῖδονι 
ἄδθη Νογνννρῖ ἀονΡ. [Πη] ϑοπηΘη  οἰϊ, 
δι: Οἱ 59. χη Θβν δὴν 
ΡΊΗ. 52. Α6806}. ῬΡΌΙΝ. 944 μάτην 
γὰρ οὐδὲν ὠφελῶν ἐμοὶ πονήσεις. 

9392. -- - τοσ. οἶδα, ὅτι χαὶ ἐγὼ 
αὐτὴ ἀλγῶ, ἴνοΦι.]ϊ 6} 8ο0ν 16] 
(ΑἸς 441)  γνδοὶβδ5 ἴθ δ6Ψ}15, 
4855 ΔΌΟΘΙΝ ἸΟἢ ὑη5Γ6 [ρ6. 50}1}6}2- 
Ἰτον οπρῆπάο. ΜΕ]. 1}, 2, 409 ἤδεε 

5 Ἐ 

920 

920 

990 
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λάβοιμι, δηλώσαιμ᾽ ἂν οἵ᾽ αὐτοῖς φρονῶ. 
- 2 -Ὥ Σ, -» , -Ὁ ἡϑογῦν δ᾽ ἐν χαχοῖς μοι στλεῖν ὑφειμένῃ δοχεῖ, 

Ὰ Ὰ “ αὖ ΄ ,ὔ Χ ΄ χαὶ μὴ δοχεῖν μὲν δρᾶν τι, πημαίνειν δὲ μή. 
"Ὁ ) ΒΡ] μὴ τ ᾿ ’ " 

τοιαῦτα ὃ ἀλλὰ χαὶ σὲ βούλομαι ποιεῖν. 
χαίτοι τὸ μὲν δίκαιον, οὐχ ἡ ̓ γὼ λέγω, 
3 τ ᾿ 2 ἘΚ ἢ ἘΞ 
ἀλλ᾽ ἡ σὺ κρίνεις. εἰ δ᾽ ἐλευϑέραν μὲ δεῖ 

δι ζῆν, τῶν χρατούντων ἐστὶ πάντ᾽ ἀχουστέα. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

δεινόν γέ σ᾽ οὖσαν πατρός, οὗ σὺ παῖς ἔφυς, 
κείνου λελῆσϑαι, τῆς δὲ τιχτούσης μέλειν. 

΄ Β] ΄ 

ἅσιαντα γάρ σοι τἀμὰ νουϑετήματα 
, 7 Ρ ξ “Ὁ 2) 

χείνης διδαχτά, κουδὲν ἔχ σαυτῆς λέγεις, 

γὰρ χατὰ ϑυμὸν ἀδελφεὸν ὡς 
ἐπονεῖτο. 0. Ἢ. ΤΟ]. ΡΠ 49. 

334. αὐτοῖς, πὸπΐίδοι νοη Δθρ. 
απὰ ΚΊΙγι. 

995. ἐν χαχοῖς, τὰ 301..--Ξ 
ὑφειμένῃ, οοπί"αρξίο»θ. υδίο, 
Ζα Ἀπ ΤΠ9Ὺ. : 

990. Ξξεὶ χαὶ δοχοῦσα δρᾶν τι 
μή τι δρᾶν ἀπά ]θῖο!). ἀν 5 θβ 
ἄθη ϑδοιβθίη δβοϑθη, ἃ[15. [}ἋΠη06 16} 
Θοἴνν 5. 'πὶ 5046, οἴπθ ΜΥΊΡΚΙΙΟΙΙ 65 
Δι5Ζα ΓΘ, 

991. δῖΆ᾽6. νυ. δ᾽ ἀλλὰ καὶ 
σὲ... ἰδῇ ἀπορκ]ᾶνθαν. Ὠιπ4ο 5 
ἄλλα(ἀ 6 556 ]}} 15 6 8161 6} π) 
γο]δηρίο ΒοΙορο, ἀὰ ΠηδΠ ἕτερα 
Θὐνναγίθιθ, τνῖο ον ἕτερος τοιοῦτος 
ψογθαηάθη νυ. [οἷ᾽ νου} 
τοιαῦτα τἄμ᾽, ἃ καὶ σὲ β. π., 
ἀὰ5 Βἰπά πιοῖπο ἀναπά ἃ 26, 
ἀοηθα ἴοἢ νυ ὔϑοιθ ἀἄαθ5. ἀπ} ἅτ 

’ , κ᾿ 

[ὉΠ6 681. Αηι. 207 τοιόνδ᾽ ἐμὸν 

φρόνημα. 
998. ΟΠ ΡΥ 5. βΊθθ. σι, ἀὰ5 ἤθοϊ 

561 0} νν 16 516 "Θά 6, ἴῃ “ΠΡ Θη 
δῦ οη ροδιπϑονίοη Ὑ ΡΠ] πὰ 518 55- 
ΡΘΡΟ] ἀἄον ΚΙΌρΡΙΘΙ., βοηάθνπ νν 16 
ΕἸ. αἀτοϑ 6116, δ δοῖῖ6 ἀῶ ΕἸ. 
ἀϊὸ ἀὰ5 ἤδομ! νῸ}}} οὐκάπην ΠΔ})6. 

999. δεῖ, μέλλω, πὰ Ο. (. 208. 
940. Νεῖ. ζὰ Αηϊ. 68. 666. 
941 ἢ, Ιὴ ἄθη Αὐροη ἀον ΕΝ]. παὶ 

ἄἀον Ναί" οἷν πόμα. Αγ θοῦ ἃπ 
ἀϊο Κιμάθν 5 416 Μιυιίοῦ: [ἢ πὰ 
δοιῦγθη ἀϊθ ΚίηΔ ον. άπ ον οὖσα 
πατρός, οὗ σὺ παῖς ἔφυς, 
ὃς ἔφυσέ σε, ἀὰα δοὶιδνϑὶ ἀθ 1 
ΜΑΙΟΥ ἀὰ, Δ Ρ ἀϊδῃ ἃ15 βϑϑῖῃ 
Κιηὰ οὐ ζϑουρ παι, νρὶ. 86 [. 
θη Απβῖοθυ. ἅ16} ῬΠγΒ᾽οΙοβθη, 
ννπδο] αἴ Μαιον πὰ ἀἄθ" ΑΟΚΟΡ 
ἰδ, ψὸ ἀο υθροβδίθθαϊο 5816 
ἁυΐροι!, θοπαΐίζοη ἄἰοὸ ΤΡαρΊκΚοι ὁ - 
ἴθι" χα Βοβομοηϊραιρ 665 Μαιον- 
ποῦ θ5. 850. πιοινι ες. Αἰμθπθ Β6ὶ 
Αθϑοι. ἔν. Θ25Π ἄρῃ διαί, 
ἄδη οἷ6, ᾿ἀἴὸ ΤΌΘ ΘΙ" ἰἢγ65 ναίοῦϑ 
Ζθιι5 Δ]] 6 ΐπ, ἄθιη ΟΡοϑ.68 δονν ἄμ, ΐ 
ἀπο ἀάμῖ: οὐκ ἔστι μήτηρ ἡ 
χεχλη μένη τέχνου Τοκεύς, τροφὸς 
δὲ κύματος νεοσπόρου, Τίκτει δ᾽ 
ὁ ϑρώσκον. Ὁπά 130 κάρτα δ᾽ 
εἰμὶ τοῦ πατρός. Ἐ!νοηθο. ΟΡΘβ.65 
δθρβθη ΤυπάαΡθο5 αν. θΘν. 599 [Π-: 
ὙΡΡΙ: μὲν ἐφύτευσέν με, “σὴ δ᾽ 
ἕτικτε ὉΡΔΡΟΝΝ ἀμ} σπέρμ᾽ ἄρουρ᾽ 
ὡς παραλαβοῦσ᾽ ἄλλου πάρα" 
Ἄνευ δὲ πατρὸς τέχνον οὐχ εἴη 
ποτ᾽ ἄν. Δ5 (ἀδροηιῃθ}} νορῆομε 
Κιγι. ἀμί θη 5921}. 

842. ἡ τίκτουσ «, ἀϊο Ἰοα]ΡΊΠ ἢ 
ἀὰ5 τίχτειν χὰ θΟϑορρθη Παΐ. -- 
μέλειν, φροντίζειν. 

940. τἀμὰ νουϑ., 
ἐμὲ νουϑετοῦσα 860]. 

[9] . ; 

αχ εἐἰ(πὲς 
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ἔπειϑ᾽ ἑλοῦ γε ϑάτερ᾽, ἢ φρονεῖν χαχῶς, 
ἢ τῶν φίλων φρονουσα μὴ μνήμην ἔχειν" 
ἥτις λέγεις μὲν ἀρτίως ὡς, εἰ λάβοις 
σϑένος, τὸ τούτων μῖσος ἐχδείξειας ἄν᾽ 

ἐμοῦ δὲ πατρὶ πάντα τιμωρουμένης 
οὔτε ξυνέρδεις, τήν τε δρῶσαν ἐχτρέπεις. 
οὐ ταῦτα πρὸς χαχοῖσι δειλίαν ἔχει; 

ἐπεὶ δίδαξον, ἢ μάϑ᾽ ἐξ ἐμοῦ, τί μοι. 
χέρδος γένοιτ᾽ ἂν τῶνδε ληξάσῃ γόων. 
οὐ ζῶ; χαχῶς μέν, οἶδ᾽ " ἐπαρχούντως δ᾽ ἐμοί. 

λυπῶ δὲ τούτους, ὥστε τῷ τεϑνηχότι 
τιμὰς προςάττειν, εἴ τις ἔστ᾽ ἐχεῖ χάρις. 
σὺ δ᾽ ἧμιν ἡ μισοῦσα μισεῖς μὲν λόγῳ, 
ἔργῳ δὲ τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς ξύνει. 
ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ ἂν ποτ᾽, οὐδ᾽ εἴ μοι τὰ σὰ 
μέλλοι τις οἴσειν δῶρ᾽, ἐφ᾽ οἷσι νῦν χλιδᾷς, 
τούτοις ὑπειχάϑοιμι" σοὶ δὲ στλουσία 
τράπεζα χείσϑω χαὶ περιρρείτω βίος. 
ἐμοὶ γὰρ ἔστω τοὐμὲ μὴ λυπεῖν μόγον 

3451. ΕΟ1 6116} (Ξε: ἑαη}) νν ἃ ἢ] 6 
ν οηϊδδίθηβ ᾿αοδίϊπαηὶ ΑἹΡ 
ἀκ ΕΙπ6 νοὴ ζ ννοίΐίθη, δηῖ- 
νοάον ΓἂγΡ 50] ον σ᾽ οϑίπηΐ 
ὰ ροΙίΘη, ἀϊο ἀπ ΖσΖὰ ἄθη Μὸν- 
ἄἀθη ἰιδ]ι5ῖ, οὐδ ν 61] σαΐδν 
α ἐϑἴπηαπηρ (φρον. --- εὖ {ρο».) 
ἀροίηονΡ ΤῊ ΘΌΘΡη (ἀ65 Ψαϊ[θι5) 
νΟΡΘΘ556η Ζὺ 56ΐπ, ἀ.}. 65 ἰη 
γονίθη βοὰῦ σὰ θη θη., ΟἾπο ἀϊθ 
(ἀδϑιπησηρ ἀυγοι ἀἰὸ ΤΠ αὶ χιὶ "6- 
νη. 

δ΄. ΔΙΡΊ 999. 
949: τοι των», νεῖ. 940 850. 

9601.- 
949. τιμωρουμένη, ἀ4ὰ 1ο}ν 

ΩΡ ἅϊθὸ Αυΐρᾶῦδθ δ᾽ 6516} 
ὮᾶΡ6, ἄδη νΝδίοιν ζὰ γᾶ θη. 
Πὰς Μράϊαπι ἀοῖ 399. 

800. οὔ τε ἕξ. (ἐμοὶ τήν τε δ. 
ξέρουν 55 ἢ. ΠΗ 3152. 1308. 
Κνᾶθιρ ποῖβδὶ ΕἸ. ἡ δρῶσα, ἀϊθ 
Ψ6ΙΟΠ6 ἀὰἂἃ5 δπάρ]η ὕᾧνοτ- 

’ 

- χαχα ἃ5 

ποι 6η πᾶ, ἱπ ἀδρθηϑαϊζ Ζὰ 

ἡ μισοῦσα ἡμῖν 851, αὖ81᾽Ὰ᾽8 
ΗΔ 556 "]1πηη.᾿ 

8351. Θομ 16 55 πο ̓  5016} 

οἴη Νουα γθη 0556 ἄδι) 

ὙΡΚΙΙΒ πα Ππριᾶοκ, ἀὰ5 

απ5 ἀνάοκι (Ον. πᾶῖϊο 990. ἐϊθ 
Μοιΐϊν ἴπΡὸ5 δ ογΡμαἰ τ ἢ 5 

ἀρ ν), Βοῖδποῖν ἴθ 5160} 

οἰη Ζὰ ἄδη πηΓροῖν Πρ ὸη χαχὰ 

ἀον Κιπάθι" Αρβαιμθιηποῃβ [ἄρ᾽ ΟἹ". 

Π80}} ΕἸ] ΘΚ 5. Μοϊπαπρ πο Ο. Ρ}- 
5οη]Π16 6. Εοιριοῖν ΠΐηΖιαι. 

90. τον αι, Ὁ ὦν: νὶο 1]. 24. 

110 κῦδος ᾿χιλλῆι προτιάστειν, 
Ἰπϑοίογη ἦἴ6 λύπη ἄον Μόραον ἀοιῃ 

Ενιπου θίθη να θπ ἃ θη πηι158. 

--- ἐχεῖ, ἐν τεϑνηχόσιν, ξὰ ΑἸ. 854. 

95... γε]. πέθρῦ,. 
900. δῶρα, Αὐ5οῖοππαη- 

δ᾽ 6 π, νογπδμ!ο} ἀθν ΒομμθοΚ, αι 

ἄθη ΕἸ]. ννῸ}} ἀθδαυϊθοι. Ἵ 

303. ταῦτο μόνον ἐμὲ βοσχέ- 

945 

900 

θοῦ 

900 
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βόσχημα" τῆς σῆς δ᾽ οὐχ ἐρῶ τιμῆς συχεῖς, 
ϑρσοὐδ᾽ ἂν σύ, σώφρων γ᾽ οὖσα. νῦν δ᾽ ἐξὸν πατρὸς 

πάντων ἀρίστου παῖδα κεχλῆσϑαι, καλοῦ 
τῆς μητρός. οὕτω γὰρ φανεῖ πλείστοις κακή, 
ϑανόντα πατέρα χαὶ φίλους προδοῦσα σούς. 

ἘΩ͂Ν: ΧΟΡΟΣ. 
μηδὲν πρὸς ὀργήν, πρὸς ϑεῶν" ὡς τοῖς. λόγοις 

ἔνεστιν ἀμφοῖν χέρδος, εἰ σὺ μὲν μάϑοις 
τοῖς τῆςδε χρῆσϑαι, τοῖς δὲ σοῖς αὐτὴ πτάλιν. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙ͂Σ. 

ἐγὼ μὲν, ὦ γυναῖκες, ἢϑάς εἰμί πως 

τω, τὸ μὴ λυπεῖν ἐμὲ αὐτήν, εἰ 
τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς πείϑε- 
σϑαι ἀναγκασϑήσομαι 86})01. Πᾶηπ 
νὔνάἀο ΕΠ. ἱὉ Βοσιρ ἃ 855 λυ- 
πῶ δὲ τούτους ἀὰ5 ἃ15 1Π1 Θἰηζίρ 5 
Ταῦ 54] νοζοιομηθη, 510} 56 1050 πιο 
αηἰγθα Ζὶ ννουάθη ἀπὰ ἄπγοὶι Ππ|61"- 
Ἰαϑβθὴ ἴμρον ΡΠΊΘΝΕ 510 ἀθνν 556 η5- 
θ1556. ΖζΖι ᾿ογθίϊθη. ΑἸ]θῖη. οἰπιμαὶ 
νγνᾶγο ἀΐδδου" ἀοάδηκο ἀηκΚ|αν ἃὰ5- 
βοανάοκε, σιμὰ! ΒΕ]. 50. οἵ νοὴ 
νΥΡΚΙΠΘΠο λύπη, ἀϊὸ 816. ζὰ οὐ ἃ- 
Βδθη μᾶθδ, γοάθυῇ ὑπ οθθη 8584 οι- 
Κιᾶγρι ζῆν χαχῶς; ϑοάδπη ννὔγ δ 
ἐμαυτήν ονογάογι. Πθ Ζαυβᾶηι- 
πθηπαηρ [ἄπνιὶ ἀαναῦ, ἀὰ85 ΕἸ]. 
δ ἢ ΠΐΘ" ΘΡΚΙἄρι, ἢ τ Θ΄ ΖΒ 6 
ΓΤ ὰ8ὶ 5016 ἴθγ6 Κ]ᾶρ6 πὶ 
ἀθη ναίον βοΐη, 6 Ομ [κα θη 
ἀϊὸ Μὸνάθ". ἴπν γϑΡ Καπιπιογίθη, 
285 [. ΠΟ νοι α!}}6 ἰ6ἢ τοὐμὲ 
μὴ λήγειν γόων, ἄον ανυπά- 
ἴοη ἴπ ΑἸΠΘμι, ννὰ5 Ε]. βρυγίομ, νρ]. 
104... 3558. 375. 319. ίοϑοϑ 1δι 
ἴθ" βόσκημα, αοίϊοίαθ σίαθ, οἵ- 
ὑτι5 διειέ5., ραῤιείιηγν δεμμγ., ἴῃ 58 }- 
Καϑιβομοιι ἀδροηβαϊζ σι ἄθι" τ ῖο - 
υ"οϑοίχίθη Τὰ [8] ἀν ϑομνν βίου. 
ἜΠοΚιθα νυν ἄπβομ! 510}. 50 ννογ 6." 
ἀν Ομον ἴῃ Δόβοῖ. ΟἸνο. 25 ΚΙαρὶ: δε 
αἰῶνος ἰδγμοῖσι βόσκεται κέαρ. 

3 ΟῚ ΟΝ ὡ ον τυχεῖν, 
ΑΡ 50 ϑϑοπάρ ὙΥΙΘἀοΡποαηρ 668 
(ἀοάδηκοηβ νοὴ 560] ἢ Κρ]. σὰ ΑἹ. 
1114. 0. ΒΕ. 338. 

805 [. οὔ δ᾽ ἂν σύ, πᾶμῃ!. ἤρας.- 
--- θὰ. Καπηβὲ ἄσγοῖ ἀθῖη Βοπθι θα 
ἀπ ἄθη σὺ ον ρθη, ἀ855 αἴθ 
Πιϑαΐϊο ἀἴὸ ἢ ἀθ5 ναῖον Κιὶπὰ ἤθπηθῃ, 
γν8]. φὰ 841. Ε]. ΝΘ Ζίθ ιν 510}. δυΐ ἀϊδ 
βρυϊοινννν {πὸ νγοπάπηρ τοῦ πα- 
τρὸς ὃ παῖς, τὰ ΡΠ]. 200. ΒΡ. 
ΕἸ. 9891. στυγῶ τοὺς παῖδας, ὅ- 
στις τοῦ μὲν ἄρσενος πατρὸς 
Οὐκ ὠνόμασται, τῆς δὲ μητρὸς 
ἐν πόλει. -- καλοῦ τῆς μ., 1855 
ἀϊθ) πιοίηθι μα} Μαυϊιιονκίηάᾷ 
ΠΘΠηΘΠ, 6 ἀὰθ ΚΙγί. παιῦν]οΙι 
μα: ἀδππη ἀδάσσοι νυνἱνὰ 9646 ᾽- 
ΤΠ δ01550} ἄθη Μογἀθη. ἴπη6 
ννοράθη, ἀαθ5 ἄπ ἂἃη ἄθη ΤΠ δι ν.- 
δίθη όργαι ἀθ6ϑι. 

809. μηδὲν πρὸς ὀργήν, 
πᾶ}. ,λέξῃς, ζιι Αηι. 124. --- πρὸς 

Ποιά θη 50 Γἰ ΘΡΡο- ὀργήν, 
Βοπάθ5, νἷθ πρὸς βίαν, χάριν, 
ἡδονήν. Μὶὶτ ἄθὰ ἀδάδηκοη νρὶ]. 
Απὶ. 579. 

ὅτοῖ. σὺ μέν, ΕἸοκιγα. διίαιΐ 
αὕτη ᾿ια}}6 ἴθ! ἃι5 [Δ0ν. ππά 
ΡᾶαΡ. ἃ αὐτή δοΙρθϑῖθ!}0, 516 
56 ]|05ι. νιοάρχταπι, ἅιϊ5 ἄσγθη 
Βοάρη ἀὰ Νιυίζοη. χίθμθη 50|]51, 
50} ἀν ἀθῖπο νοῦ πίοι! ἀπ})6- 
Διο. ἰα556η. 

912. ἡϑάς εἷΐ ἄθη., νυ 61} τος 
2 - . 

ἔμπειρος, εἰδυῖα. -- πως, τὶ 6 πι- 
11 6 ἢ, ΠΡΟ Ή 50}. 



ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 11 

τῶν τῆςδε μύϑων᾽" οὐδ᾽ ἂν ἐμνήσϑην ποτέ, 
εἰ μὴ χαχὸν μέγιστον εἰς αὐτὴν ἰὸν 

, 2 « ’ -" "-ὋὉ΄ ᾽ὔ ͵ 

ἤχουσ᾽, ὃ ταύτην τῶν μαχρῶν σχήσει γόων. 
ἩΛΕΚΡΤΡΑ. 

:..Ὁ ΤῸΝ Ἀ »" ΄ 2 . -“ὝἮ ’ 

φέρ εἰπὲ δὴ τὸ δεινόν. εἰ γὰρ τῶνδέ μοι 
Ὁ"ἢ , 3 ᾽Ὰ 9 

τ τ τι λέξεις, οὐχ ἂν ἀντείποιμ᾽ 
᾽} 

ξτί. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ ἐξερῶ σοι πᾶν ὅσον χάτοιδ᾽ ἐγώ. 
μέλλουσι γάρ σ᾽, εἶ τῶνδε μὴ λήξεις γόων, 
ἐνταῦϑα πέμψειν, ἔνϑα μή ποϑ᾽ ἡλίου 
φέγγος προςόψει, ζῶσα δ᾽ ἐν χατηρεφεῖ 
στέγῃ χϑονὸς τῆςδ᾽ ἐχτὸς ὑμνήσεις καχά. 
πρὸς ταῦτα φράζου χαί μὲ μή ποϑ᾽ ὕστερον 
παϑοῦσα μέμψῃ. νῦν γὰρ ἐν καλῷ φρονεῖν. 

: ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἢ ταῦτα δή με καὶ βεβούλευνται ποιεῖν; 
. ΧΡΥΣΟΘΕΈΕΜΙΣ. 

μάλισϑ'᾽" ὅταν περ οἴχαδ᾽ 4ἿἾγισϑος μόλῃ. 
ἩΛΈΚΤΡΑ. 

ἀλλ᾽ ἐξίκοιτο τοῦδέ γ᾽ οὕνεχ᾽ ἐν τάχει. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

τίν᾽, ὦ τάλαινα, τόνδ᾽ ἐπηράσω λόγον; 
ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

ἐλϑεῖν ἐχεῖνον, εἴ τι τῶνδε δρᾶν νοεῖ. 

814. ἰόν, σὰ Απί. 10. 

810. τά δε ἰδοὶ ἀϊθὸ 156, ἴῃ ἀδν 
Ε]. δον Ροβπάοι, ἀπ. 408. νο- 
ἴθγη ἀὰ5 οι. 6, ἀἃ5 [ἢν ἀΓΟ] 6, 
ποῦ ἄγροι θη 5016, Ψ1} ΕἸ. 
ἀὸνΡ ΟἸγγ5. πίοῃῃ. ἰἄπροι ννἱάθν- 
βίγοθοη. 

918. σοι ἴ,Δ0}. Ρ}.., θ6556} δ]5 
τοι, ἀἃ ἘΠ. ροβαρὶ μαὶ εἴ μοι τί 
λέξεις. 

880. μή ποτε ἱἵπι ϑἴππο' ἀδι 
"ΒΕ θη, ζὰ Ὁ. Ἐ. 1412. 

9381. χατηρεφὴς στέγη, τὰ 
Αῃϊ. 7114. 885. 1100. -- ὕὑμν». 
χακά εἰοἰοιιβαιμν. ἀϊο οἰρπθπ πὸμηϊ- 

566 ονγία ἀθβ Αθρ. υὑπά (δ 
ΚΙιγι., ΕΒ]. Κῦππο ἀὰ ἰ᾿ν [οἱ άννο- 
86η. διϑδίπρ θη ΠδοΙὶ ΗδγΖθηβ]αϑί. 

989 ". πρὸς ταῦτα, ἀδιμπδοῖ,, 
ΑΙ. 40. -- ὕστερον, ψοζὰ πα- 
ϑοῦσα θροχθροιβοῖ {γ{{{, ὑνὸππ 
65. Ζὶιι βρᾶϊ ἰδ}: ἀθπη παϑὼν νή- 
πίος ἔγνω, νγνᾶβρνδηά ἀὰ 76ἰχι ἀἴοὶι 
θοβϑίηπθη Καπηβί. -- ἐν χαλῷ, 
αι Θνίο, 8)ἂὡὴ ἀν Ζοῖΐ, 0. Β. 18. 

585. χαέ, ΜΡ ΚΙῚΟΙ, Αἱ. 44. 
Τι. 240. Απι. 1770. 

8980. Ψε]. 8138. ϑοπϑὶ νυνὶ]. Δηΐ-: 
80 ἢ΄. 

389. τε τῶν δὲ, πο πΊ 560}, 
διοιοβθ νι ἀπ 58ρ 51. 

ἀοτ- 



ὙΨ) τ ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΣ 

᾿ ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

890 ὅγτως πάϑῃς τί χρῆμα; ποῦ ποτ᾽ εἶ φρενῶν; 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 

ὅχεως ἀφ᾽ ὑμῶν ὡς προσώτατ᾽ ἐχφύγω. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

βίου δὲ τοῦ παρόντος οὐ μνείαν ἔχεις; 
ἩΛΈΚΤΡΑ. 

χαλὸς γὰρ οὑμὸς βίοτος ὥστε ϑαυμάσαι. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ ἦν ἄν, εἰ σύ γ᾽ εὖ φρονεῖν ἠτείστασο. 
ΗΛΕΚΤΡΑ. 

οϑθδ μή μ᾽ ἐχδίδασχε τοῖς φίλοις εἶναι χαχήν. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ διδάσχω" τοῖς χρατοῦσι δ᾽ εἰχαϑεῖν. 
ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

σὺ ταῦτα ϑώπευ᾽" οὐχ ἐμοὺς τρόπους λέγεις. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

χαλόν γε μέντοι μὴ ᾽ἕ ἀβουλίας γξσεῖν. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

. πεσούμεϑ'᾽, εἰ χρή, ττατρὲ τιμωρούμενοι. 

ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 
ΑθΟγτατὴρ δὲ τούτων, οἶδα, συγγνώμην ἔχει. 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

ταῦτ᾽ ἐστὲ τἄπη πρὸς χαχῶν ἐπαινέσαι. 
ΧΡΥΣΟΘΈΕΈΜΙΣ. 

σὺ δ᾽ οὐχὶ πείσει χαὶ συναινέσεις ἐμοί; 

3891. 56} δῖον" ἀφ᾽ ὑμῶν, λοις εἶναι καχήν. Πθππ βοηβὲ 
Ω “ . - ’ 

ἃ15. ὁ" ΟἾγυβ8. ἴῃ ΘΡθη 50 νηΐ πιΐβδιθ 65. μοίϑϑοη οὐ τοῦτο διδά- 
σᾶϊίο ννἷ Δορ. αηὰ ΚΙγι. -- ὡς σχω, εἰχαϑεῖν δὲ... . ΝρῚ]. Αηι.498. 
προσώτατ᾽ ἐχφ. ἷν Βοζιρ 991, ταῦτα ϑώπ., ἅν ἀδτ- 
ἀυ 382 γϑονὸς τῆς δ᾽ ἐχτός. ΒΙοΙομ θη οκαιν, νρ]. 602. 

9921. οηθ Ἰθιχίρο [Δρ6 ἰδὲ 1180. 1377. Αἱ. 1156. 1446. 
“ ἄδθπη ἄοο! ΟΡ Γ ἄρ! ΟΠ ΟΡ. 415. νυ θη 390. τεμωρούμενοιυ ἴμ ΡΪαν. 
76ΠΡ ΡΙΔη 058 6 [ὉΠ νυρά. Πἷ} 51.015 βΟΒρΡοΟ θη, νρὶ. Απΐ, Ν 

896. τοῖς χκρ. δ΄ εἰχαϑεῖν 925. 
(διδάσκω) δὶ πολ! ἄρ] ἢ}. ἀηρο- 400: ἀλη ἀλη] 10}} ἴβιηθηθ Δ ἢ. θὅ 
[ἄρι, Οἢπ6 51 ΓΘ ηΡ ἃ ΘΠ Θ58η 6} ὅἀε- 401. γον. πρὸς χαχῶν ἐστ᾽ 
βοηβαίζ χὰ οὐ διδάσχω τοῖς φί- (Αἱ. 319) ἐπαινέσαι ταῦτα τἄπη! 
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ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

οὐ ΞΩΘΑ μή πω νοῦ τοσόνδ᾽ εἴην κενή. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

; εὐοησομαι τἄρ᾽ οἷπερ ἐστάλην ὅδδοῦ. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

ποῖ δ᾽ ἐμπορεύει; τῷ φέρεις ταδ᾽ ἔμπυρα; 
: ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 
μήτηρ μὲ πέμττει πατρὶ τυμβεῦσαι χοᾶς. 

ἨΛΈΚΤΡΑ 

σῶς εἶπας; ; ἦ τῷ δυςμενεστάτῳ βροτῶν; 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ὃν ἔχταν᾽ αὐτή. τοῦτο γὰρ λέξαι ϑέλεις. 
ΟΠ ΉΗΛΕΚΤΡΑ. 

ἐκ τοῦ φίλων πεισϑεῖσα; τῷ τοῦτ᾽ ἤρεσεν; 
ἮΝ ἃ ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ἐχ δείματός του νυχτέρον, δοχεῖν ἐμοί. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὦ ϑεοὶ πατρῷοι, συγγένεσϑέ γ᾽ ἀλλὰ νῦν. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 
ἔχεις τε ϑάρσος τοῦδε τοῦ τάρβους πέρι; 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 
εἴ μοι λέγεις τὴν ὄψιν, εἴποιμ᾽ ἂν τότε. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ χάτοιδα ττλὴν ἐπὶ σμιχρὸν φράσαι. 

403. ΜδοΒτο το ποσὶ οἰ 
50 ποίη 65 νοι βϑίδπάθϑβ Δ ΔΡ 
βΒοίη. ΕἸ. βᾶρὶ μήπω (ἄπη]ιοιι 
ὙΡ,.50. [011 θὲπ ἸΟἢ 00 πιο") 
τὰ (ἀο ἢ} τη ΟΠ ΟΡ δ νν ἤσῃο, 
αἰ5. ΟὉ 516 πὶ [ᾳυ ἀον Ζοῖ} ἀᾶνοῦ 
ἰοῦ 510 Π6} 56], νΕ]. ΚΡθθη 0. 
ΗΒ. 94 οὔπω τοσοῦτον ἡπατημέ- 
γος χυρῶ. ἔπν. ΗΘΚ. 1218 μήπω 
μανείη Τυνδαρὶς τοσόνδε παῖς. 

40ῦ. ἔμπυρα, Τοάιοπορ οι" ἃιι5 
ΜΊΟΝ, Ηοπὶρ, ΘΟ]. ἀπά ἀρ]. Ρ6ϑιο- 
μοηπή, νρὶ. 9520. 440. 

411 Π1ο ἀδιον ἀθ5 (ϑϑ οι] 60} 8 
(ἐγγενεῖς) 50]16η ννοπΙρδίθη 8 

οὑπὶ (415) πὴ ΕἸ. θη, ἀὰ 516 
50 Ιᾶηρὸ ἀϊθ ἄγοι] ἀπ ΘΒ ΓΔΕ 86- 
Ιαβϑθὸη μᾶρθη. εν. ἀλλὰ νῦν 
γε, ναὶ. 8345.. 0)ὰ ΕἸ. - ἴῃ ΠἸὮΡΟΡ 
ἀμορδραπηίδη ΒοΙΖΡγ Κοὶς πὶ δεῖμα 
ἄον Κγι. β]οι οι Η61} [ἅν 1ῃγ6 ὅ8 0} 6 
516, {παν ΟἸΡυ8. ἀϊθ 5ρῖ26 Εραρβο, 
ΟὉ 516 ἴῃ ἄθιι τάρβος 7θπθὸ οἷῃ 
ϑάρσος ἴὰν 516} ἤπάθ. 

418. λέγεις ἰλὺν... νϑ]. 517, 
ΕΘΙΠΟΙ ἃ]5 λέγοις: δσο5οῦσι ἀὰ 
οΡχΖἄμ]βὺ. αὐ" ἀ85 Τ Δυμρ  5ιο ιν, ννἰ6 
ἄπ 65. πο!  {πι51, ἀπ Κῦππηϊο 
10. ΟΝ] 65. βϑᾶρθη, 

414. πλὴν ἐπὶ σμικχρόν, 
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ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

41 λέγ᾽ ἀλλά τοῦτο. πολλά τοι σμικροὶ λόγοι 
ἔσφηλαν ἤδη καὶ χατώρϑωσαν βροτούς. 

ΧΡΟΣΟΘΕΜΙΣ. 

λόγος τις αὑτήν ἐστιν εἰςιδεῖν 7“τατρὸς 

τοῦ σοῦ τε χἀμοῦ δευτέραν ὁμιλίαν 
2ηὲ 2 2 ΘΑ ψας" γε ο 8, ἀν δν, 
ἑλϑόντος ἐς φῶς" εἶτα τόνδ᾽ ἐφέστιον 

4207τἦξαι λαβόντα σχῆπττρον, οὑφόρει τοτὲ 
3 ΄ »"Ὁ Ψ) Π) ΕΣ -,.᾽ γ 

αὐτός, τανῦν δ “ἍἿἴγισϑος, ἔκ τε τοῦδ ἄνω 

βλαστεῖν βρύοντα ϑαλλόν, ᾧ χατάσχιον 
σιᾶσαν γενέσϑαι τὴν Π]υχηναίων χϑόνα. 
τοιαῦτά του παρόντος, ἡνίχ᾽ Ἡλίῳ 

425 δείχνυσι τούναρ, ἔχλυον ἐξηγουμένου. 

χιυλείω δὲ τούτων οὐ χάτοιδα, πλὴν ὅτι 
, 2 

πέμπει αἱ ἐχείνη τοῦδε τοῦ φόβου χάριν. 
στρός νυν ϑεῶν σὲ λίσσομαι τῶν ἐγγενῶν, 

πλὴν ὀλίγων 001, ΕἸ ΡΘΗ ΠΟΙ 1} 15 
ΖζὰἪἮ οἰπθὶ ππροάδθαυϊςοπάθη Ραηκία 
μῖη,, δ} ΠῚ νθηῖβο5 οϑομνἄηκι, 
νῈ]. ἐπὶ πολύ, ἐπὶ πλτξες, 

418. 4. ". 
μιλεῖν αἰτῇ τὸν ᾿“γαμ. 

419. Μένν. τόνϑε λαβόντα (χι 
0υ:..(ἅὦ΄ὔ 479) σχῆπιτρον πῆξαι ἐφέ- 
στιον (ἐφ᾽ ἑστίας). 

420. 1).45561|0)6 σχῆπτερον, ἄδϑϑθη 
Ὀγβργαπρ απὰ ΝΟ ἀἶθ ΠΙᾺ 5 
2, 101 ΠΗ. 5ο. Π]Π ἀονι. Κρ]. 1, 284 ̓ 

421. Ὀιπάονῖ ἐκ δὲ Ἰροθδε 
422. Ὅορον. ἄθη [εἴς θϑίπι ΒοΪαι. 

πὴ ΝοΡοθηβαίζο οἷπθα ἱπῇἢ πη ν 56 6 ἢ 
Ηαυρίϑαϊζο5 Κυΐρον αν. 588, 2 Α. 
9, ὅ58, 4Α. 9θΘ. 6 Τγᾶυμ ἰδί 
ἢδοῖ ἀθπὶ 465 Αβίγαροβ Ποργοά. 1, 
108 φράϊομίοι. ν6!. ἀϊο Εἴη]. 5. 10. 

424. γον". τοιαῦτα ἔχλυον «ἔξη: 
γουμένου του, ὃς παρῆν ἡνίχ᾽ 
Ἡλίῳ δείκνυσι τούναρ. ΚΙγι. “οἵ- 
[θᾶνὶ ἀὰ πάρι ΤΡαιμ ἃ 
ἄδην οἱ ἀθν ΓάρΟΒ ἢ 6 }|6 ἀπά Ποὶ- 
ἴοροὴ ΚΙαροΙ!, ἀαι ΟΡ ἀὰς [{π- 
ποι ἢ’ ἀπά πιο. νοι θαοιο 
πη ΟΠ πιο 5. ἀθννοηάθ, ΑΘἢ ΠΝ 

ἐκ τοῦ δευτέρου ὃ- 

Τρμβθιοῖα θ61 Εν. [ρ]ι. Τάιν. 42: 
ἃ καινὰ δ᾽ ἥκει νὺξ φέρουσα φά- 
σματα “έξω πρὸς αἰϑέρ᾽ ΠΥ 7) 

δὴ ποῦ σε. ἀζόςς ΝΕ: αηΐθα 
621 η΄ ΗἴοΡ 580 ᾿πθ55 0} χὰ Ρ6- 
δοιίθη, ἀἄὰ85 ΗΠ] 105 ἴῃ ΑΓΡῸΒ Πο0}ι- 
ν γον ναράθ, Αθβοι. ϑαρρ!. 199, 
ἀπ πο Ῥᾶιβ. 2, 18, 18 ἢαι16 
6" ἃ ἄθ εσρθ νοῦ Μγκοπὰ 
πδ 0} ΑὙρο5. οἴπθη ΑἸαν. ΚΝ]. ΑΘ 0}. 
Ομοοριι. 981|1. 

420. ΟΡ"θὴ 410 5061Πὸ (}ν. 65 
παι ἂἋἷ5 νονγπιαϊ απ ΐη, ἀδ55 
ἀὰ5 δεῖμα νύκτερον ΚΙγι. Ζὰ (6ιι 
Ορίοῦ. νϑρϑη αθδὺ μὰ}6; 762 ἰδὲ 
5. ἀαγοῖι ΜΙ ΘΙ απ 465 Γαι Π]65 
κι ἀον ΠΡΟ σου ρα ηρ δοδηρὶ, 
4855 Κοίη ἃπᾶγο αγυπὰ 810 νϑγ- 
τ 6. 

428 [( Απ ἀϊὸ Βοιμηονκαηρ, Απρ 51 
ἰγοῖρο Κιγι., Καᾶρ! Ομ. ἴῃ ἔριον 
οι ρὸ [λ΄ ἀϊθὸ ἸΘΙ ἀθηϑομα ἢ 6 
ΒΟ ννοϑῖο. ἀἷθ υυἱοάθνηο!ο Μαι- 
πππρ (νΡ}]. 389 [. 398), 5163] ἀυγο 
ἄθη Τγάσ πἰομ σι πη ΒΘ ΠΠΘΠΘΙ" 
Ηογαυβίονυἀονλαηρ, ἀον θὔβϑη ΑΡ510}}- 
ἴθὰ ἀθν" Μιιοι [ΟΡ ΓΟΙβδθη. Ζὰ [85- 



ΗἩΛΕΚΤΡΑ. Ὁ 

ἐμοὲ πιϑέσϑαι μηδ᾽ ἀβουλέᾳ πεσεῖν. 
εἰ γάρ μ᾽ ἀπώσει, σὺν καχῷ μέτει πάλιν. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἀλλ᾽, ὦ φίλη, τούτων μὲν ὧν ἔχεις χεροῖν 
ρ ΄ , ΒΙ ’ Ἂ 

τύμβῳ προςάψης μηδέν" οὐ γὰρ σοι ϑέμις 
οὐδ᾽ ὅσιον. ἐχϑρᾶς ἀττὸ γυναιχὸς ἱστάναι 
χτερίσματ᾽, οὐδὲ λουτρὰ προςφέρειν πατρί" 
ΕῚ ΠΥ ΡΌΥΝ ιῷ »Ὰ Ἰὼ ᾿ 
ἀλλ ἢ πνοαῖσιν ἢ βαϑυσχαφεῖ χονξι 

Γ , ,ὔ 2 » Ἐπ ρλ ’ 

χρύψον νιν, ἔνϑα μή ποτ᾽ εἰς εὐνὴν πατρός 
, ,ὕ ΄, 2 2 ’, 

τούτων πρόςεισι μηδέν" ἀλλ᾽ ὅταν ϑάνῃ, 
χειμήλει᾽ αὐτῇ ταῦτα σωζέσϑω χάτω. 
ἀρχὴν δ᾽ ἂν, εἰ μὴ τλημονεστάτη γυνὴ 
γεασῶν ἔβλαστε, τὰἀςὃς δυςμενεῖς χοὰς 

2 ΡῚ ον ὦ " χα, »-».᾽ 3 ᾿, 

οὐχ ἄν ποϑ' ὅν γ᾽ ἔχτεινε, τῷδ᾽ ἑπιέστεφεν, 

560, ἀὰ ΚΙγί. 716 χὺῇ ἴῃ Θοιροοκ Ρ6- 
βοίζί βθνν 155. ὉΠ} 50 66 βόρθη ΒΕ]. 
ΘἰηΒο Ρο θη ννορᾶθ. (ὑἰν. θθϑομνν νυ 
ἀ16 ΕἸ. ρφογδάθ ὑθὶ ἀθηβθίῦθη ϑεοὶ 
ἐγγενεῖς (πατρῷοι), ννο]οἰιο ΕΒ]. 411 
[ἂν δῖον. δηρογαἴθη παίθ. 606 1}- 
ΓΟΡ ϑογθο [ἂν ΕἸ]. νϑρριϑϑί 516 ρβᾷῃζ, 
ΕἸ. ἂπ ἀὰ5 418 ρσορεῦηθ γοβργο- 
ὁπ θ. σὰ ΘΡΙΠΠΘΡΗ. 

480. Ζὰα ἀπώσει ἰϑβὶ δι.ι5 ἄδιη 
ἀδροηβαίζε νῦν Ζζὰἃὁ ἄθηκθοη. -- 
σὺν κακῷ, συνοῦσα χαχῷ, ὕστε- 
ρον παϑοῦσα 383 ΓΞ 560]. : εἶ 
γὰρ νῦν ἀπώσει με, καχοῦ σοί 
τινος γενομένου μετὰ ταῦτα αὐτὴ 
μετελεύσει με. 

481. οη παρ" Ηοἢπαηρ θ6Ι θὲ 
Ιᾶϑϑβι. ΕἸ. νοῦ ἰἤγον Ηᾶτιθ σιϑβϑθη 
αμν., δυῦ ἀδγθη [Ππ|ογϑυἰζαπρ 516 
ΓΘΟΒ ποῖ, ΡΟ Ζ οι ἃ}, νυῖθ αἷθ ἸερΣ- 
Ἰΐοιο Απροάς ὦ φίλη τεἰρι. 

488. ὰ ἀξδν [,δὺν. ἀπὸ νοδ- 
Ιᾶϑ5ι, 50 ἀαγῖ πιὰπ εὐὐενηϊέσοι 

’ 3 2 ᾽ [2 ᾿΄ 

τό δ᾽, οὐδ᾽ ὅσιον... -- κτερΐί- 
σματα, (3991) οἰννα Εγάομιο ἀπά 
ΒΙαμθα. βοροηῖθον ἄθπ λουτρά 
84, ΠΙδαηιίγα. 

Αϑο,. Ζυὰ πνοαῖσιν ονιναγίοί 
πϊᾶη μέϑες, ννῖο 448: ἅ"ὲν ἀὰ ΕἸ. 
μεβοῦεὶ, ἀὸνρ Ὑγϊμὰ Κῦππο οἰννὰβ 

δι ἀἄθη (ἀγα θ ρ.} ἰγάρθη, εν: 
πον 56. 510} ΡΆβοι. πὶ ἢ β. 
κόνει κρ. νιν (αὐτά) ἀπὰ ρ656}}} 
ἤὰη Ὀ]055. ἄθπὶ Ἠδυμυυορ  θ ἀΔ5 
Ρββοπάθ ὕθγθυπι χρύψον, ψοῦ- 
115 ΖΘιΡΙ ἃ 1560} οἷη ἃ] Πρ θίμΘΡ 65 
Ἡίουδατε" 2 πνοαῖσιν τὰ ἀδηκθη 
ἶδι. 16 δ ὁπάσηρ' πνοαῖς μεϑεῖ- 
ναι, δοῦναι, ἀνέμοις φέρεσϑαι, 
ἀέρι χρύψαι, ἐρα(ίδ)᾽6 πὶ Ἠϊα7"8 
ρΡογρ»ίαπάα υθηζί5 οἵ νοῦ ΒΘ δοι- 
δαπρ βροῦν ἀπά νογάθγθ ] ἢ 6 Ὁ 
θίηρο. ΟἸγγ5. 501} ἀϊθ ἀδβθϑῃη υἱ6Γ 
ψΘΡΒΟΠΆΡΓΟΙ ἃηῃ οἷἴηθ Ονίθ (6. 
Αὐἱ (ἔνϑα μή ποτε... μη δέν), 
νγ»Ὸ 516}6} πο 5 ἀᾶνοη ζΖὶι ἄδθπὶ 
ἄγαρε ἀνίηρο. 

437. ϑαικαβίίϑοῃ. Ροϑιπογκὶ ΕἸ., 
ἀονῦ {16 πἀπίρθη ἴῃ 46 Ρ σἀθ 50}16 πη 
ἀϊ6ὸ ἀαβοὴῃ 415 ρίῃη ΚΙοιποὰ [Ἂν 
ΚΙγι., ἀθγθη Ναμπιθη. δ0ἢ παι 8η- 
Ζυἀοαίθη 516 δηβίθῃς, δυίρθιο!) θη 
ννοράθη. 

439. τλημονεστάτη, 121. 15. 
440. θοῦΡθ 6 ἔβλαστε πασῶν, ἀὰ- 

τἰϊΐ ἀὰς ε νον βλ πίον βόβϑη ἀϊθ 
Νυνλὴ νουκᾶνψι ννῦνἀθ. οο νρ]. 
Βαϊπμᾶηη αν. ὃ. 1, 10. Α. 

441. Μῶν. οὐχ ἄν ποτ᾽ ἐπέ- 
στεφε τῷδε, ὅν γ᾽ ἔχτεινεν. ὕὍεΡ» 
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σχέιναι γὰρ, εἴ σοι τιροςφιλῶς αὐτῇ δοχεῖ 
’ Αἰ να ΄ ἴω ’ 

γέρα τὰδ οὖν τάφοισι δέξασϑαι νέχυς, 
ας δΝ Ὁ ᾿ γ , 

ὑφ᾽ ἧς ϑανὼν ἄτιμος, ὥστε δυςμενής, 
2 , ΑΡῚ “ὦ ΄ 

445 ἐμασχαλίσϑη, χατυὶ λουτροῖσιν χάρᾳ 
-»"ὝἪ 2)». ΠῚ ᾿ ἂς 

χηλῖδας ἐξέμαξεν. ἀρὰ μὴ δοχεῖς 
᾽ Β] 3 -" -Ὁ- “ῳ , , 

λυτήρι αὑτῇ ταῦτα τοῦ φόνου φέρειν; 
2 ΒΥ 2 ᾿ »᾿ 4.4 , ᾿ Α 

οὐχ ἔστιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν μέϑες" σὺ δὲ 

τεμοῦσα χρατὸς βοστρύχων ἄχρας φόβας, 

Δυχἀμοῦ ταλαίνης, σμιχρὰ μὲν τάδ᾽, 

ἀὰ5 ἄδμι Ἀο]αῦ, ΘὨΙϑρυθομ θη. ὅδὲ 
ν9]. Απἱ. 468. 645. ΡΠ]. 86. ΤΙ. 
9: 0....8...1.180. 

λἀ)λ2ῖ. ΟἸνυ5. 50}1} 561}051: οἰπμὶὰ] 
Βοάθηκθη, οὐ ννὸ}}} ἀρ. ρβοποῖριὶ 
Βοίη Κῦπηθ, ἀἷθ δρϑθη νοη ΚΙγι. 
[ρα η 110} 1ἢΡ ἀΡΖαπ θη. Μδη 
νον}. αὐτῇ φυρΊο οι τηἷν δέξασθαι 
ὑπ πρόςφ».» ἴμι αθρβθηβα! σὰ 444 
δυςμενής. ϑιαῖϊ ἀθβ Δοῦ. ἀανῇ 

Ὠΐο! ἀὰ5 δι οἷ θΘνο ΘΠ ἢ 465 
δέχεσθαι θοδιπηταν νυ οἰβοπάθ δέξε- 
σϑαι βοβομνΊοθοη νοράρη. 

444 [. δυςμενής, ν8]. 95 
Ζὰ ἄθιι ἀφοσιοῦσϑαι ἀθ5 ἀπνοὶὶ 
{51 Ρονν υ Κϑίθ! Πρίθη Μονάθ5. ρο- 
πὸγιθ 65. πὸ ἄθὴ ΑΡΘΡΡ] Δα] θη 
ἄθ' αἰΐθη ἅοἰῖῖ, ἀϊὸ Εἰχιρρι θη 
ἄον ΕΡΒΟΒ] ρηΘη. ΔΡΖΌΒΟΙ πο 6 η, 1 
ποθὴ ἀϊθ ἤδοῖθ ππιηδρ] ἢ} χὰ τηᾶἃ- 
Οἴθη, ΨΜῚ6 ἃ110}} ποῖ ΑΘ50}}. (0. 
451 Κιγι. Ὁ Αράᾶι. ἰπὰϊ. 95 
μεἶβδὶ μασχαλέξειν, μασχαλισμός, 
ἀϊθ τ ΑἸΙο οι τόμια, 
ἀκρωτηριάσματα, μασχαλίσματα, 
ἐξάργματα. Ὀϊδ ὅΔ0Π)6. 5610 51 βοιοη 
Οἀ. 22, 417ῦ, ννὸ ἄθιη ἔρθομθη Με- 
ΙΔ Πἶο5 ἀπὸ μὲν ὁῖνάς τε χαὶ οὔ- 
ατα νηλέϊ χαλκῷ Τάμνον μήϑεά τ᾽ 
ἐξέρυσαν,κχυσὶν ὠμὰ δάσασϑαι, Χεῖ- 
ράς τ᾽ ἠδὲ πόδας κόπτον κεχοτηότι 
ϑυμῷ. 16 ΜΡ] ἤθοκιο Μορά- 
ΚΑΙ ΡΠΘΡΊΘ Ἰπᾶπ ἃ} Πδιριθ (0. 
᾿Ρβο]βηθη. Ζὰ 8ἀ μι} 6 1}, ὥσπερ 
ἀποτροπιαζόμενοι τὸ μύσος τὸ 
ἐν τῷ φόνῳ υπὰ ἄδμη! ἀἴ ΒΙαι- 
5014 ν ο 6 ἢ» ἃπ ΤΠ 10 ὴ 
ΚΙΟΡ6. μον ἤοιῃ. Θά. 19, 92 

ἀλλ᾽ ὅμως 

ΠΙΘΙΔΡ ΠΟ 50} ἔρδουσα μέγα ἔργον, 
ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις. ΚΡόῦβοϑ 
Ηδγοά. 1. 155 τὸ “πρότερον ἐγώ 
τε ἔπρηξα καὶ ἐγὼ ἐμῇ κεφαλῇ 
ἀναμάξας φέρω, ἃ. ". ννο "ἴον 
616 δόμα} "556. --- Π)5 δα!Ζρ! θά 
Ζὰ πὶ. [ἀν ἐπὶ καϑάρσει τοῦ 
φόνου) κ. κ' ἐξέμαξεν ἰϑῖ υἱὲ 
ἤροΐθιι Δ ΘΟ 56] 465 δι θδὶα (ΚΙγι.) 
ΔΏΡΘΒΟΒΙΟΒ56η, ἃΪ5. 09 γορ ΓΒ ηΡῸ 
ἢ ἐμασχάλισεν αὐτὴν καὶ... ἐξέ- 
μαξεν. (ΠΡ. οἴη ὅ0}|}0Ὸ]. ἴαβϑδι ἀὰϑ 
ἴῃ ἄθη Πάδ0}}"». ἀβον 6 [Ὁ 10 κάρα 
ἴ4150}} ἃ}5 Νοιπίπαιν : χαὶ τὸ κάρα 
αὐτοῦ τὰς χηλῖδας τούτων τὰς 
ἐπὶ τῷ φόνῳ ἐξέμαξεν.) 

446. ρα μή. .Δηῦ. 632: 
ΟΡ͵θου σὰ φέρεεν ἰδὲ ταῦτα, δν 
νου, αἴθ Οἰν. ἴῃ Ηδηάθη Παῖ; 
Ρυνδάϊοαι λυτήρια. 

448. σὺ δὲ... ηδὸῆ ὧδ᾽ δι 
Ηοιπον Ρεκᾶππίθη δου] θθΡῸ 6} 
(νι θοιθη. σα] θ6Ὶ ῬΡΟΠΟΙΜΙΠ 118 
45 ϑ0Ὀ]6ο.,. 50Π ἢ σὰ ΡΘίοπθη, 
νυ ἅμ ρθη (6 5ίσοηρο ἀδρθηδβαιζ 
ἄλλα δὲ δός ονννᾶνίθῃ. 116586. 1]. 
10, 287 μηδὲ σύ γ᾽ αἰϑόμενος 
σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω Καλ- 
λείπειν, σὺ δὲ χείρον᾽ ὁὀπάσσεαι. 
νρ]. σὰ Αἱ. 180. 

449. [πὶ [βοὴ πένϑος νὰν ἡ 
ἐν χρῷ κχουρά ὕϊ]10}}, χὰ ΟἷπῸΡ 
οι 6 [γς ἀνὰ} βοιηὔριο οἱη Πδλ)"- 
"56 }6]." 

450. τεμοῦσα 5110 "]0585. [{{" 
ΟἸνγ5., ἱπάδιῃ Ε]. μοὶ ἀΐθϑϑι ΥΥοἵ- 
ἴθη Απϑ|8}} τηδολν, ἃπ0}} νο οἷ - 
ἤθη Παιρίο οἷηθ 00 Κ6 Ζὰ 50} )ποὶ- 
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ἅχω, δὸς αὐτῷ, τήνδε λιτταρῆ τρίχα 
χαὶ ζῶμα τοὐμὸν οὐ χλιδαῖς ἠσχημένον. 
αἰτοῦ δὲ πιροςπίτνουσα γῆϑεν εὐμενῆ 
ἡμῖν ἀρωγὸν αὐτὸν εἰς ἐχϑροὺς μολεῖν, 
χαὶ παῖδ᾽ Ὀρέστην ἐξ ὑπερτέρας χερὸς 
ἐχϑροῖσιν αὐτοῦ ζῶντ᾽ ἐπεμβῆναι ττοδί, 
ὅπως τὸ λοιπὸν αὐτὸν “ἀφνεωτέραις 
χερσὶ στέφωμεν, ἢ ταγῦν δωρούμεϑα.. 
οἶμαι μὲν οὖν, οἶμαί τι χαἀχείνῳ μέλον 

πέμιψαι τάδ᾽ αὐτῇ δυςπρόςοπιτ᾽ ὀνείρατα" 
ὅμως δ᾽, ἀδελφή, σοί ϑ᾽ ὑπούργησον τάδε 
ἐμοί τ᾿ ἀρωγά, τῷ τε φιλτάτῳ βροτῶν 
πάντων, ἐν “Αιδου κειμένῳ χοινῷ πατρί. 

ΧΟΡΟΣ. 

πρὸς εὐσέβειαν ἡ κόρη λέγει" σὺ δέ, 
εἰ σωφρονήσεις, ὦ φίλη, δράσεις τάδε. 

ἄἀθπ. Μη ψϑὴῦ. ἀδ|6ν φόβας τε- 
μοῦσα (τοῦ σοῦ) κρατὸς δός, κἀ- 
μοῦ δὸς τήνδε τρίχα, σμ. μὲν 
τάδ᾽ » ἀλλ᾽ ὅμως ἅχω, ἀοο! ν᾽ 6- 
πἰρϑίθπβ 8ἃ1|1605 ἀὰ5 βοϑβῖ6, 
ἃ οὐ ήροῖν Ἡνωῖκα; Ε 

451. λιπαρῆ, ἐξ ἧς αὐτὸν .λι- 
παρήσομεν, ἱκέτιν τρίχα, νἶο 
ἱχέσιος ϑαλλοί, ἀδι ἀυ}1Ρς ] 6- 
βοπάθ ἤοοκο, ἀ. ᾿ι. Ζᾷι Ζεῖξερα 
ἄοῦ ἱχεσία, νοῦ ἱκέται βϑννϑῖμῃ. 
νεῖ]. 1818 λιπαρὴς χείρ. (θΊΘ56 ΠΑ 
Κοηποη αἴ ϑομοίίθη, ννᾶνοηά ἀϊθ 
ὑοάά. τ ἡν δ᾽ ἀλιπ. Βαῦθη. ὙΥ αἱ- 
50 ΒΘ ηΠ1οἢ ἰδὲ ἀϊθϑοθ. οἷπθ ἱμγ ἢ 6 
Οογρθοίαι, νοι 6. δυ  ογνν 0} }5- 
Ιαης νοη λιπαρής τεἷἰξ λίπαρός ")ὲ- 
γαἢ}. ΟΡ 50. 56} 16}, βομοθίης ἀἃ5 
ππδοραϊδίθ Ηδδι ἀθι" Ε]. ἀθη 58ι- 
θθγπ βόστρυχοι ἀὸν Οἰν5. θηϊρο- 
βοηροβοίζίε ρορίδαθι Ζιὶ μανὸν. Ηδν- 
τᾶπη5 ΕΡΚΙάγαηρ, οοηια α(ἰἱ ἐπ ρρ ἐ{- 
οαἰίοπιθην πον ἀοοοηποάαία ἰδρὶ 
ἄθπι Ὑ ογίο οἷἰπο βοάδαϊζυμρ μοὶ, 
νυ ίομθ. 65. βοιννον ἢ Πάῦθοη Κάπῃ, 
οἷ. νυ ρἀθ 65 βοπάογθαν Κιηρθη, 
ἰἀ55. 65 [ἂν οἷπ ϑυρμρ!οαϊϊοι [δίῃ 
ἔρΊϑ ρον ἤδαγο θοάθν[ε.) 

452. χλιδ. ἦσκχ., νεῖ. 190. 
απ πε ἤἦσχ. -ἰΞ κεχοσμη μένον 
1211. Ὁ. Ο. 1009, ἴπ ἀορθηβαὶΖ 
2 ἢ γ5. δῶρα ἐφ᾽ οἷς χλιδᾷ 8θ0. 

48. προςπ.. πᾶμι!Ῥ. τῷ τύμ- 
βῳ. νεΕὶ. 482. 

455. δὲ ὑπ. (1090) χερ ὄς, με- 
τὰ δυνάμεως ἰσχυροτέρας, υἱοίγἱοὶ 
ἡμητε, ὅν δῖ. ΡΒ}. 191: 0. Ἐ5. 528: 
0. (. 489. 480. 848. 

400. ζῶντα ἴπ νϑ βίθοκίθπι 8ε- 
δθηδὰ Ζ τοῖς ἐχϑροῖσι χτεινομέ- 
νοις; ποϑί, τ ΚνυᾶΓΕΙ 6 πὶ 
Ευ556, λὰξ ἐπιβῆναι. 
451 ἢ. ΑΘΠΉ]Π1οΙ. ΑΘβοῖι. ΟἸο. 488 

οὕτω γὰρ ἄν σοι δαῖτες ἔννομοι 
(πὶ ἀδρθηβαὶζ σὰ ἀ6Γ ἄνομος δαὶς 
᾿ἀγαμεμνόνειος) βροτῶν Κτιζοίατο 
χτ 

459. τι μέλον, πᾶπηι. εἶναι, 
ἀδ55 65 πο ἱμπ οἰπο ἢ ον- 
ΖΘ 55 8 6 19:1; γνΡ]. Ὁ. ἃ: 689 
τοῖς δ᾽ ἕσται μέλον. 

400Γ,͵, ΥγΊοννΟἢ] Αρ, 56 105: δυῖ 
ἤδομο ἀθηκὶ, 80 ἰδ 65 ἄοοὶν διιοὶ 
ἀοίηο ΡΙ ΟΝ, ταῦ 4160 Κνα υ ἀδ 
δορθομίθη ὅδ !ο Ζι ἀϊθηθιι. 

4θ4. πρὸς εὖ σ., νε]. 869. 

450 

400 

4θ6 
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ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 
δράσω. τὸ γὰρ δίκαιον οὐχ ἔχει λόγον 
δυοῖν ἐρίζειν, ἀλλ᾽ ἐπισττεύδειν τὸ δρᾶν. 
χσειρωμένῃ δὲ τῶνδε τῶν ἔργων ἐμοὶ 
σιγὴ παρ᾽ ὑμῶν, πρὸς ϑεῶν, ἔστω, φίλαι" 

410 ὡς εἰ τάδ᾽ ἡ τεχοῦσα πεύσεται, τεικρὰν 
δοχῶ μὲ πεῖραν τήνδε τολμήσειν ἔτι. 

ΧΟΡΟΣ. 

πε ῳ 

Εἰ μὴ ᾿γὼ παράφρων μάντις ἔφυν χαὶ γνώμας λειπτομένα 
σοφᾶς, 

ἼῈ 32 ς , 
416 εἰσιν ἃ στύρομαντις 

Ζώκια, δίκαια φερομένα χεροῖν κράτη" 

μέτεισιν, (ὦ τέχνον, οὐ μαχροῦ χρόνου. 

ὕπτεστί μοι ϑράσος, 

480 ἀδυχενόων χλύουσαν 

400 [ οὐχ ἔχει λόγον τὸ φιλο- 
νεικεῖν , περὶ τοῦ δικαίου, ὥστε 
περὶ αὐτοῦ ϑύο ὄντας ἐρίζειν " δεῖ 
γὰρ τὸν ἕτερον τῷ ἑτέρῳ πείϑε- 
σθαι ὅ868}ι0]. δίαιι ϑύο χὰ ἐρίζειν 
2ὰ βθίζθη μαΐ οὐκ ἔγει λόγον δ] οἷοι 
7665 ἃ" 510}} ΡΟΖοβϑη: ἀἃ 5 ΝΥ ΔΓ 6 
παηὰἀ Ποομυ πᾶὶ Κοϊποηδτγαπά 
Γὔν ὥνυοι, Δαν τ᾽ 'Ζὼ " ἃ- 
ἄθτνπ (0. Ο. 1201 λιπαρεῖν γὰρ 
οὐ καλὸν δίχαια προςχρήζουσιν), 
ἃ. ἢ. δηβίαι!" 5160} ἴῃ ΖΚ ὑπ Ρ6- 
φθοῆῖθ ὅζδο!θ σὰ δηϊζννοῖθη, ᾿ἰϑὺ 65 
νϑΡηϊ η ΓΠρ, 510} ΖΡ ΑὉΒΓΔΠαηρ; 
ἀϊὸ Ηδηά χὰ τοϊομβθη. Ζι ἀλλὰ 
ἄφηκε ἔχει λόγον, τι 12. 

408 ́.- ΟἾνγ5. νϑυ]θυρηοὶ ἀο0} 
ἴθ γὸ ἀποϑι! οῃ 6 Νδίαν ηἴοι!, ἄμη] ἢ 
τνῖο ἰϑηιθθο Αηϊ. 84 (ἀομο Πα] πη; 
ἀδθ5. νου μα!) θη5. δΔηράι}. 

,.ΑἸ11ἴ. Τὸ νψογάθρ ἀΐϊθ568 
γγΝαρϑδιᾶῦοκ ν]θ]] οι ποοὶ 
ἃ15 οἴη θ1 {065 Ζὰ Ρδϑίθῃ θη 
Βαθθη, ἀ. ἢ. 65 νυ ὶρά 50} 1} 6 
Εο ρθη [ἅν το} ΠΔΟΙ 510} χίθθη, 
ὕε").ν» ἄθη Αθοὺ. ο. [εἴ "δὶ β]οὶ- 

ἴθ 5}}. (65) σὰ Αἱ. 006; ᾿ϊ! 
ἔτι, κά [εἰν πη, νοὶ]. 66. 

412--480: Τυῦρι!. πίοιῦ πηρϑὶηθ 
ΑΠΒπηπηρ, 850 νορκἄησοι ἄθν Τα 
ἀἃ5 Ηδνδηηδίθη ΘΟ ΘΙ" ἜΔΟΠΟ. 
θη ἀθῦ Εριπογάθί: πὰ ἀὰβ 
ὙνογκΚζθυρ βοίηον ΕριηονΡἀαπρ ν6Γ- 
δοβϑθη ἀν Τῇδὶ πο Β!. 

Ἀ172 1. δηζ ΚΣ 0. Η. 1080 
Εἴπερ ἐγὼ μάντις εἰμὶ χαὶ κατὰ 
γνώμην ἴδρις. ΝΕ]. ΡΜ]. 910. 

415. ι1κΚθ, ψν ]οῆ 6 ἀϊθ ΠΟΙ Πρ θη 
Ἀδομίο ἃ} “ἀον Τοάϊοη νυ διγῦ (σὰ 
ΔΑηϊ. 451), πᾶι ἄσγο ἄθη ΤΡδιΠὶ 
οἷπθ μαντεία ἀθ5 Κοιιπιοηάθη βὸ- 
ΒΟ0ΙΙΟΚΙ; 516 νυν ρα Κοιμηθπ, ἄρῃ ρ6- 
γϑοθίθη ΟΡ 5ιθρ (84) ἴῃ ἤρθη Πᾶη- 
ἄθη τ 510} θΡ]ηροπ --- ννῖο ἀΪϊ6 
"νῖ5. Π. 11. 4 πολέμοιο τέρας με- 
τὰ χερσὶν ἔχει. 

411. ϑιοίρογιηρ ἀορβοῖθοη Ζα- 
νΘΡΒΙΟΝΓ υΐ 4] ἀ1ρΡ65 Ερβοιθὶ- 
Π6η, -- μ έτεισιν, μετελεύσεται, 
ηδ μη]. τοὺς φονέας απ χυνᾶν βαι- 
οὔ χοὐχὶ μυρίου χρόνου 0. (ὦ. 3971. 

4191. ὝΟατντυπὰά 465 ἴῃ (πον 6Γ- 
νυν δομίθη (ὕπ ἐστι) Νουιναθθη5. 0. 
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32 ΄ γ 3 “ 3 ς ͵ «ς Ἔ » 

οὐ γὰρ ποτ ἀμνηστεῖ γ ὁ φύσας Ελλαάνων ἀναξ, 
2 Χ ΄ 2 Ἷ ΄ 

οὐδ᾽ ἃ παλαιὰ χαλκχόπληχτος ἀμφήκης γένυς, 
ἅ νιν χατέπεφνεν αἰσχίσταις ἐν αἰκίαις. 

᾿Αντιστροφή. 

γξει χαὶ πολύπους χαὶ πολύχειρ ἃ δεινοῖς χρυπτομένα 

λόχοις 
χαλκόπους Ἐρινύς. 
» 2 ΡΣ Α τῇ ἢ ΄ 

ἄλεχτρ᾽, ἄνυμφα γὰρ ἑπέβα μιαιφόνων 

Αθο. χλύουσαν πο}! δι δίπηθ 
ὕπεισί μὲ ϑράσος, ϑαρσύνει ἐμέ, 
νὶο Αθβοῃ. (δο. 410 πέπαλταί 
μοι φίλον κέαρ τόνδε κλύουσαν 
οἶχτον. Ῥοι85. 918 λέλυται ἐμοὶ 
γυίων ῥώμη τήνδ᾽ ἡλικίαν ἐςε- 
δόντα. 16 [ὧν ΚΙγι. δεινὰ ὀνεί- 
ρατα (500) πᾶθὸμ ἄθη ἝΠο1" 8115 
Ομ υϑοι μθι δ᾽ Μυύπάθ 5δηΓ1 ἃη- 
ον τ, νρ]. ἄδθη ὕπνος εὐαής 
ῬΉΠ. 828. Ῥγορθγ5 βὰρὶ ηιοίίθηι 
δρίγα78 ηιΐῖοίθηι. 

482 ΄- Πὴ1᾽ΊΆ6 Τνᾶσμιθ ἴδοβθη Μ α1} 
ἃη, ἀὰ ΑΒ. ἀδν ἤδοὶιδα οἰπροάθηκ 
516 σον 155 46} ΚΙγι. βαπηάϊθ, υβ]. 
459 180 ἢ. 1419 ζῶσιν οἱ γῆς 
ὑπαὶ χείμενοι. ὮυΡο Ἑλλάνων 
ἄν αἕ (τὰ 12 νυ Ιρὰ ἀἃ5 ἈΠ ΟΠ]Ο56 
ἀθΡ ΤΠαὶ ορμῦμι!; ὅ φύσας, σέ, 
ἀϊο ΕἸοΚινὰ. 
484. ὲὰ5 διὸ 99. 100 6γ- 

νυν ἅμπιθ Β61] δ ρἤπάθι 65. 560} }}6Γ2- 
ΠΟ, ἀδ55 65 ζίι  οΡΚΖουρο ἀθν 
ΟΥγθυθ! αὶ ΘΙ ΒΓ ἢΐ ἰ5ι. Υβ]. 
ζὰ Αἱ. 249. 

480. νοὶ Κοινρὲ αἰκέαι ἃη 
θοάοθιυ βαμ } 5.616 τυ ῖθάθρ, νυρ[. 
50. 5616. 

488---ὅ09: ΠΙΚ6Ὲ νου] θὲ ρΌΡΘοἢ- 
ἴθη δῖορ, ἀ16 Ἠδοθοιμαὶ ΡῈ} ΠΙΘρὲ 
ἀν Ερίην 5. ο, 6] 016. ἀ5. 161 
ΠΩ ΟΡ ἍΠ ΠΟΡνΟΡθΡΘ ΟΊ θη. τη ἀϊ6 
Μοόγάθν. ῥ᾽ δι] 1οἢ} οΡρΡο θη. νυν 
(ν5}}. 1980... Ῥθηπ ἀϊθ56. Βάθθη 
οἴπθα θ᾽ θοἤδοκίθη ἘΠοΡυη ἃ ρο- 
50] 0586η, θα ΓὮΡ χοῖὶρὶ ἀθὸν ΤΓδαΙὴ 
1 η6 η 5160 Π ΡΠ 10} 50} 65 ἃπη, 50]- 

Ἰθη πἴοθς ἀϊ6 Τράσηθ [ᾧγ μϑάθυ- 
᾿ὰηΡ 5105 δ6]16η. 
488 ἴ. 16 Ενίηγ5 νορ δίη νὶθ- 

Ι1.ν Εὐὔβδϑοιυηὰ ἤδηάο Κυ δῖϊ. 
ἸΠ5Ο ΓΗ 516 (ἃ]15 τανύπους) γΆ56} 
υηὦ 510Π6 ἄδθηῃ δ σοι το. δ οα 
υπα "εν ἅΠρι. ΑΘΠΉΠΟΝ ποπηὶ 81- 
πιοη 465 ἄθη χαλλιβόας αὐλὸς πο- 
λύχορϑδος, ΜΕ] 6" ἀδη ΚΙδηρ 
γί ] δαϊΐοη ΘΡΡΘί ΟΠ. Ὠάρθρθη 
νοῦ». γαλχόπους ἃ]5 Ρνδαϊοδὶ 
μἷν ἥξει, ἃ. ἢ. χαλκῷ ποδί, ἴδπίθη, 
ΒΙΟΘΒΙ; ΘΡη δι θπάθη, δΟΙΡ 65, νρ]. 

480 

490 

οι. χαλχκόπους ἵππος. ΝῪ}ΕΙ. 1108 
ποϑδώκχεις βλάβαι υπὰ χὰ 0. Ἀ. 
418 δεινόπους ᾿4ρά. 

4992. ΟΡ. ,ἐπέβα ἅμ. γάμων 
(τούτοις) οἷς οὐ ϑέμις (ἐπιβῆναι), 
65 γ8ΠᾺ 6116 ΘΊ ΘΓ ΙΡῈ [50 η86} βο.1- 
1050 ΕπθῸ ἃπ ψν6 ]0Π6. 516. πἰομΐ 
ἀυνο, 16 ἁμελλήματα (ΒΡ 
ἅμιλλαι, ννὶθ δράμημα "ἢ ἢ 61 Ξε 
δρόμος, νβϑῖ. ἔαρ, Ηἰρρ. 1130 
νυμφιδία λέχτρων ἅμιλλα) 5ἰυά 
ἄλεκτρα, ἄνυμφα, παράνομα 

διὰ τὴν μοιχείαν, δύςλεχερα, χα- 
κόνυμφα (γόορ». 102 Ηεϊοπὰ 
πόρτις ἄνυμφος), ἰπδοίονῃ ἀἶδ πηὶΐ 
ἸάβιθΡη θι ν᾽ ΟΡ προ 510} δηΐροθθη- 
Κοιπιηο πάθη γι δόμον ὑηΓΟΡ πἢ- 
ΠΟ ΦΙΟ Τυἢ Αὐβρ]οἴθη ἀθη Ββυπά 
50} Π|6556η. ΜΙ ἐπέβα, ἐγησο551, 
νεῖ]. Ὁ. Β. 1300 τίς σε προςέβη 
μανία; Τιὺ. 291 ἐμοὶ οἶκτος εἰςέ- 
βη. δ (μον δῖθῇ [64 ]6}16}} ἴῃ 
ἄἀθπὶ ψνουθΡ ΠΡ βοὴ ΟΞ ὕπιρᾶηρθ 
Βοιϊάον ἄθη αγυηὰ ἀθὸ5 Μορά65, νβ]. 
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γάμων ἁμιλλήμαϑ'᾽ οἷσιν οὐ ϑέμις. 
φῦ γιρὸ τῶνδέ τοί μὶ ἔχει, 

μήποτε, μήττοϑ᾽ ἡμῖν 
ἀἁψεγὲς πελᾶν τέρας 

2 , , 

οἰε έν ἐφ ἧς γδαφες 

Ἢ 
᾿ 

τοῖς ὁρῶσι χαὶ συνδρῶσιν. ἢ τοι μαντεῖαι βοοτῶν 
δρθοὐχ εἰσὶν ἐν δεινοῖς ὀνείροις οὐδ᾽ ἐν ϑεοφάτοις, 

εἰ μὴ τόδε φάσμα νυχτὸς εὖ χατασχήσει. 
Ἐπῳ δός. 

δ04ὦ Πέλοπος ἃ πρόσϑεν 

97. 197, οἷπο ἃ ἀϊθὸ δομο [ἂν 
ΓῥὈ}ρο πο ἰδ 5 Θρ θυ πηρ ἀἃ5. τϊη ἀθϑίθ 
(οννίοιι σὰ Ιθβθη. 
2.495 [. 

γ6 0}. πὶ πελᾶν τέρας. Ζι ἔχει 
με ννᾶνο ἀδν [οἱβθηάθ δα ἃ]8 
ΘΌΡ]Θοῦ σὰ ποθ: 65. ἢ ἅ 11 παῖ ἢ 
(ἀν ἀδάδηκθ),, 4855. ..., Ψ»Ὶ "61 
ῬΙαίοη ἅ ιη]10} παρίσταταί μοι 
(65, ἀϊθ Νουϑίθ! απρν, ὙΠῸ ΠΡ ΝΟ 

- ἴθ. 56616) νογκΚοιπμῖ. ΠοῸὴ νν ἂρ 
ἀἴοδο Βοάθαυϊαηρ᾽ νὸπ ἔχει μὲ ἄδιῃ 
ΗδνοΡ. βόνν 5 ἀπηκοὶ] βόννθβοη. 
ὙγοΐοΡη. ἄἀάθον. πίομς νον μήποϑ᾽ 
οἷη Νοιθὴ ἴπὶ ϑ΄ππθ νοη ἐλπίς, 
ϑράσος δι85 6 [Ἁ]]6ὴ ἰδὲ, ΜνΟΓὮΡ ζὰ 
ΒΡΓΘΟΒ θη κὐδϑίη!ς 4455 μήποτε ἴηι 
[μαυν. [Ὁ }}}0, 50 ἀὔν δ ζὰ βομγθίθθη 
δοίη: πρὸ τῶν δ᾽ ἕτοιμ᾽ ἔχει, 
5Βίδεν 65 ἔοβι, Ιορὺ 65 δυ[ 
ἀον Ηδπη ἃ, νἷὸ ἴῃ Ρροϑὰ ἐν ἑτοί- 
μῳ, ἑτοίμως ἔχει. Νίιμιε! ππᾶπ ἃῃ 
ἕτοιμ᾽ οἴχει, ΑὨβίοβϑ, 80 ᾿16556. 510} 
Ἰοῖοιι ἕτοιμ᾽ ἐμο { 50 ΒΡ ίθθη, 

491, δῖΘο 1 ἀθι οοἀά. Κᾶπη 
Ὠ0 βοζννιηροη ΘΡΚΙρ ννογάθη, 
γγθπη πἰᾶπ ἄψεγές νοῦ ἡμῖν 105- 
Ῥοίϑϑὶ, ἀἴθϑθϑ 1} πελῶν νορθ πόσοι 
ππὰ νοοῖ ἀθν θη ἄθ (016 
ξιυροραηρηθη ΝΔΟΒΡΙΟΝΙ νοη 
ἀθὶ Τγαΐθ νογϑίθῦ ; ψγθηη 
Ππᾶπ [ὉΡΠΟ μήποτ᾽ ἀψεγές τὰ 
δρῶσι καὶ συνὅρ. πἴοιι, ἀ. ᾿ν. ἀὸν 
ΚΙνι. υπὰ ἄθμι [οῖροη, πὰ} πδης- 
Ἰαπροηάθη Αθρ., [ἀν νν ομο. θ6᾽ 46 
ἀδ8. ΘΟ Ρ ΘΚ Ι ά οἴη βίοι" ἃ δ 6 η- 
βΒίἰαπά ἀῪκ5 νογάγυββοϑ ἀπά 

πρὸ τῶνϑε (ἀντὶ τῳ} 

ὰ 

Ππνν1}}1 6 π5 δοίη ννορᾶρ, ἀεὶ ἀξιό- 
μέμπτον. ΔΑἸΠ]οΪπ νὸπ ἀὁν Ηΐριο 
ἼθηοΡ. διριοία. ἀπά ἄθπὶ πιαίίθη 
Δυβάνιοκο ἀψεγές Δ ΒΘ θη --- 
ἀἄδθηη 68. μδηά 6]. 510}} 18 ὅπ Θθ πα 
πη Τοά ---  πιᾶη νου ]δηρὶ ἄθη (6- 
ἄἀδηκθη, ἀ855 ἀθν Τγᾶϊμὴ [ἢν ἀϊδ 
Εγουπάθ ἀ65 Αδ. πίον ἀπροάθαι- 
βΒᾶπι, θοΥ Μὸν ἀοσππ (υπάᾷ ἰἢ- 
ΓΘ πὶ ΠΟΙ ΓΘ ΡΞ 6165} παλῖθ (πελᾶν Ξεὲξ 
ὅτι ἐπέλα). λάμπον ἘΜΒΡΙΒΤΕΡΟΙ 
ἡμῖν μαψεπὲ ς π. τ., νβὶ. 
ἤγπη. ΜόΡο, 546 πρδήνδος ἡ Ἀβιεῖπον 
πιϑήσας οἰωνοῖσι. Πγθορἢ». 8395 
κόκκυξ χκομπάζων μαψαύρους 
στόβους, ϑάρρίο πὰᾶϊ μαψιλάκας, 
Ἠοβγομῖα5 μαψέίφωνος. ΑΘΠΠΙΙΟΙΝ 
Το. 821 (. (θ᾽πάον ἀψε φές, 
η80}} ἤρϑγοι. ἀφρόντιστον, ἄμε- 
λές). 
498 ἴΞ. Ὁ ἀδ ̓ ν (αθὸῦ) 50 γ οΚ]1- 

60) 6 Τνυᾶπιη 6 πϊβϑϑίθη [ἄν- 
ΠΡ ὑἀρονιᾶιρι ὑϑθάσυ- 
τὰ 5166} δ6ΐίη, 5011 ἀἴ 656} 
Θ᾿ Π6 ΒΟ ρθη θ]οΙθ θη. Ζυ ἐ ἐν ϑεσφ. 
ἰδὶ αὐτῶν, τῶν ὀνείρων ἷ“ι ἄθη- 
Κορη, Τυάσι 6 πη ἃ 1ΠΓ6 αὸι- 
ἐορνογκῦπάϊραπροπ: χαὶ γάρ 
τ᾽ ὄναρ ἐκ Διὸς ἐστίν. ΜΕ]. πὰ 
Αηΐϊ. 958. Αἰ. 1141. 

501. εὖ κατέχειν, δοόμθ θυ6- 
γιἴγδ, δ᾽ὰολ θἴπθι δβιίοη Ζ16]6 
ΒοΟΙδηροπ, πᾶ]. ἴπὶ ϑδίηπθ (Γ᾽ 
ΕγοαηἊο ἀ65 Δᾳ., νρὶ. 480. 

δ04{΄-΄ {}πρόδόρτο ἀὸΡ. [ΡοΠ θα 
ΠοΙπαηρ [ν᾽ ἀ16. ραϊο ὅδοιιθ ννθοκὶ 
ἄοοβ ἀοὸΡ ἀοάδληκο ἂἃπ. ἀἃ8 ποίξ- 



ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

πολύπονος ἵἱππεία, 
ὡς ἔμολες αἰανὴ 
τᾷδε γᾷ. 
εὖτε γὰρ ὃ ποντισϑεὶς 
ΠΠυρτίλος ἐχοιμάϑη, 

παγχρυσέων. δίφρων 
δυστάνοις αἰχίαις. 

πρόρριζος ἐχριφϑείς, 

οὔ τί πω 
ἔλιχτεν ἐχ τοῦδ᾽ οἴκους 
σπολυπάμονας αἰχία. 

81 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΛΑ. 

᾿Ανειμένη μὲν, ὡς ἔοικας, αὖ ατρέφει. 
οὐ γὰρ πάρεστ᾽ “Ἵἴγισϑος, ὅς σ᾽ ἐπεῖχ᾽ ἀεὶ 

μή τοι ϑυραίαν γ᾽ οὖσαν αἰσχύνειν φίλους" 
γῦν δ᾽ ὡς ἄπεστ᾽ ἐχεῖνος, οὐδὲν ἐντρέτεει 

νν πάρ ΒΙαἰνορ θββθη ἀἷο Ερίππο- 
ΤΠ ἂῃ ἀϊθ αἰΐθη δ  οΚβα] 6 ἀ68 
διΔΠΙΙΠ65, ΨΥ 655Π410 ἀον ΟΠον δυΐῇ 
ἄθη ὕνγδηΐδηρ ἀδν Μ|Ιββοιπαίθη ἀθν 
Ῥεϊορίάθη --- νβ]. σὰ Απὶ. 869 ---, 
Ζαρα οΚροης, νρ]. ἀἷθ Εἰη]. 5. 1. 
Μᾶη δοιιίθ διυΐ ἄρῃ Αρβδίαπά ἀδν 
ΒΙνγεμμιθπ νοὸπ ἀθπθπ ἀθν δ ΘΌΡΙΘη. 

804. εν. ὦ πολύπ. ἱππ. 
Πέλ. ἃ πρόσϑεν (αν Γἅπ6- 
116 }}}, νβ8]. Αἴ. 108. Ὀῖ6. ΑἸΠοΡὰ- 
ἰὴ ἀὸβ σ βοᾶν! ἀὰ5 ϑοιγοοκ- 
ἰϊοθο. 

δ10. Νδοι Ρὶπά. 0]. 1, 87 ρὰ}Ὁ 
Ῥοβοίάοπ ἄδὶι ῬοΙορβ. δίφρον τε 
χρύσεον πτεροῖσίν τ᾿ ἀχάμαντας 
ἱπιπιους. ἨϊοΡ θ1Π46ὺ ἀὰ5 Ερίιπ6- 
ἴοῃ παγχρ. δἴπθη β’Θ]6η ἀθρθη- 
88.2 ΖῈ ἀ6᾽ 50 πη Π]οθπ Ἠϊι6ν- 
Ἰιϑὶ ἀε5 ῬΕ]ΟΡ5, νϑ]. ζὰ 514}, 
ἄρον αἰχέίαις τκιι 486. 

12. πρόρριξζος, πάμπαν, 
ν8}. 168. Ηογοά. 8, 40 τελευτᾶν 
πρόρριζον. Ὀυγοῖ ΜυΡΠΠο5᾽ Το 
γϑΡάἀονγίθ βίη δᾶΠ26 ΘΙΔΠΜΙ. 

Ὁ14{ Ὁϊ6 Βάοιον ἐκ τοῦδ᾽ οἵ- 
χου πολύπονος αἰχία. ΑΡοΡ 

ΒΌΡΠΟΚΙ685 ΥΊ, 

Τὰν. ὉΓ. οἴχους, πολύπονος ΔΡ6Ρ 
ἰδ δὰ ὅ05 ρει ἀπ] ἢ δα ] ἢ ηϊ, 
πδομάθπι ἀυγοῖ ἀϊὸ Νᾷπμθ νοὴ ἐκ 
τοῦδ᾽ ἀὰ5 δοίιία οἴχους πῃ ἀδη ἅδη. 
γΘΡνν Δ ηἀ61]} ννγ. Π) 85 ἈΪΙΟμ ΡΟ ϑηΐ- 
πα ἰι ΒΟΥ] ἅι5. ἄθπὶ 56}0]. : ἀφ᾽ 
οὐ ὃ Μυρτίλος ἀπέϑανεν, οὐ 
διέλισιεν αἰκία τοὺς πολυκτή- 
μονας δόμους. Ὦϊς οἶκοι πο- 
λυπάμονες ([1. 4, 433) ἰγοίοη ἴῃ 
Οομπίταβιὶ σὰ ἀον ΒαοΙ]οβίρκοιν ἀον 
ΒονΟΝποΡ, νῖο 10, 510; ἐκ 
τοῦδε ἰϑὶ ἀὰθ (ονγοὶαὶ Ζὰ εὔτε, 
16 ἄθη 0} νεῖ ἤοιμι. τότε ἀπά ἀρ]. 
Ῥίθ. ἀνειμένη, Δπὶ. 5179. 

αὖ, 108 Γ΄ 
1.1: γε. 910 ἢ 
518. αἰσχ. φίλους, καϑ᾽ ἡ- 

μῶν λέγειν. Βοϊπάδομα ! ποθ ρὲ ἀϊ6 
Βαπάθ ἀθν Ναίμν πἰοθιὶ ἀυΐ, ννῖθ 
ΑΘβ6}!. ὅθρι. 954 πρὸς φίλου 
ἔφϑιτο ὃς φίλον ἔχτανεν, νεὶ. 
Εππ. 118. Νεὶ. ὅ96. 

519. ὙνΙοΔον ο αηρ 465 ἀράδη- 
Κοὴ5 γόῃ 517 νὶθ 0. ἢ. 222. 520. 
θὰ ἀκ πΐοῖ οἷς βοβοι "6 ἀἄθη ἴμϑυ- 
θη νουϊοιάδθι μαϑὶ, 50 μᾶι6581 ἀὰ 

0 

500 

510 

ὅ10 
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520 ἐμοῦ γε" καίτοι πτολλὰ πρὸς πολλούς με δὴ 
ἐξεῖπτας ὡς ϑρασεῖα, καὶ πέρα΄ δίκης 
ἄρχω, χαϑυβρίζουσα καὶ σὲ καὶ τὰ σά. 
ἐγὼ δ᾽ ὕβριν μὲν οὐχ ἔχω, καχῶς δέ σε “Ἶ 
λέγω καχῶς κλύουσα πρὸς σέϑεν ϑαμαά. 

δηδητατὴρ γὰρ, οὐδὲν ἄλλο σοὶ πρόσχημ᾽ ἀεί, 
ὡς ἐξ ἐμοῦ τέϑνηχεν. ἐξ ἐμοῦ " καλῶς ᾿ 

ἔξοιδα᾽ τῶνδ᾽ ἄρνησις οὐχ ἔνεστί μοι. 
ἢ γὰρ Ζίκη γεν εἷλεν, οὐχ ἐγὼ μόνη, 

ἣ χρῆν σ᾽ ἀρήγειν, εἶ φρονοῦσ᾽ 

880 ἐχτεὶ πατὴρ οὗτος σὸς, ὃν ϑρηνεῖς ἀεί, 

ἐτύγχανες " 

τὴν σὴν ὅμαιμον μοῦνος Ἑλλήνων ἔτλη 

ϑῦσαι ϑεοῖσιν, οὐκ ἴσον χαμὼν ἐμοὶ 

ΓΡΘΊΠΟἢ. 4Π|1|6ὸὴ αναπα, ἀἴοι σι πνἃϑ5- 
βίσδη ὑπ ἀἴοὶ νον τπθἷηον ὕβρις 
Ζὰ πὔϊθη. )ὰ5 πολλὰ δή πομὲὶ 
ἁυΓ αὖ στρέφει “ανίοκ. 

5211. ϑρασεῖα, πᾶ]. εἰμέ. 
-- ἄρχω, νΒ]. 204. 591|1., ννοζὰ 
καϑυβρίζουσα (293) καὶ σὲ 
καὶ τὰ σά, ἀϊοῖ υαπὰ ἀδίη 
Βορίηπθη, Ζὲ 4938, ἀἷδ πᾶθοι 
ΒγκΙάραπρ ΒΊΘΡ.. 
.529. ὕβριν μὲν οὐκ ἔχω, 

οὐ πέφυχα ὑβροιδτική, 5οπάδνῃ 
γ ΟΡ ΓΘ. ΠῸΡ ἤδ0}} ἄθιη αὐππάϑαϊζο 
οὗ Ιο ἀπ πΪΡ, 50 ἰοῃ αἶν, ““ Ζὰ ΑἹ. 
1822. 

525. πρόσχημα, τοῦ κακῶς 
λέγειν ἐμέ. 

521. Α650}}. μη. 588 ἔχτεινα 
τούτου δ᾽ οὔτις ἄρνησις πέλει, 5 
χὰ Ὁ Ἢ, 578. 

528. ΚΙγι. πἰπηΐ οὐϑὶ διιϑάνροκ- 
Ἰοὸὴ ἀἴ6 Τῆαὶ νο] !διδη αρ ἀῸ Γ 510}, 
Μ1Π 510}. 08} πἰηϊογ οί. ὕθον- 
γ᾽ 50 ΘΠ ---- πηι θΘΔ0}}16 ἀἃ5 η80}}- 
ἀναοκϑνο!] ]. ἀορρο] 6. Αϑγπάοθίοη --- 
ΠῸΙ ἃ15. βΌΟΠΠ 65. ΘΙ ΓΑ ΘΛ ΚΖΕΙ; 
Ῥνειγδομιοι ννΊ586η, γ8]. Ζὰ ἈΑηΐϊ. 
ὅτ Ἅιδης ὃ παύσων ΠΟ ΝΟΣ τοὺς 
γάμους ἔφυ. Αὐοὶ Αο5οι. 6ο. 
8917 58ρ᾽ ΚΙγι. χὰἄ Ογδβίθβ:: ἤἥ 
Μοῖρα τούτων, ὦ τέχνον, σιαραύ- 

τία, οἷπ οθθη 530 νϑρροῦ] πον ηἰ- 

560} ΒΡ ν ΟΡΒΊ10}} ν]θ ἀθν ἀὸ5 
Αβαθμμοι 1]. 19, 86 ἐγὼ δ᾽ οὐκ 
αἴτιός. «εἶμι, ᾿Αλλὰ Ζεὺς καὶ Μοῖρα 
καὶ ἠερόφοιτις Ἰβρινύς. (θν 
ΒΟ ΒΡ! 66" Κοαηθθ ἴῃ βθίηθη 0}- 
5 ἀϊθ νι θ]] θοῦ ᾿Θα 5] οι 
ΖυνοϊἀοιμβΚοῖι Ἰεροη: ἢ γὰρ 4. 
γεν εἷλεν, οὐκ ἐγὼ, μόνη.) 

580. οὗτος, πὸ 50}, ἄθη ἀκα 
βίοῖβ τ Μαηᾶο [ὉΠ 51. 

5911. τὴν σὴν ὅμ., ν»ἱρκΚϑᾶ- 
16} ἀν ον βίον ρορθηΐθο., ἃ}5 
τὴν ἐμὴν ϑυγατέρα, νὶο 76465 
ον. ἀαναῦ θορθοιηθὶ ἰδ, ἄθη 
Αϑ. ἴὴ ἀ4ἃ5. Ρ}}) ἃ 5515)516 108} Ζὰὶ 5316]- 
θη. 2485 Ιρῃ]ροποῖα νυν ΡΚΊΟΙ ρ6- 
ΟΡουα 561, μη ι58.6. 500}. ὨΪΘΡ ννῖθ 
Ῥιπά. Ῥ. 11 υπἃ ΑΘβο .]05 ἴῃ ἀ6Ρ 
Ογοβδίοῖα πη θ ἢ θη, ᾿πάθιὴ 516 4ἷ6 
Ταῦ Ἴβο 6. 5δρ6. ἰσοὰ ζννθοκο ρὸ- 
55 61] ϑεῖῖθ. Ἰᾶάβϑθὴ ἀυνῇθη. 
Ααοὶ θ6Ὶ Α650}}. πηι ΚΙγί. ἄθη 
Ἠ ΟΠ βρη Ζὰ ἰἤγοΡ Τηᾶὶ νοῦ- 
ἢ ἄ 110}! νη ἀ6} ΟρΓΘΡ ἢ: "6 Αδ. 
1525 ἐμὸν ἐχ τοῦθ᾽ ἔρνος ἀερϑὲν 
τὴν πολυχλαύτην Ἰφιγένειαν Ἄξια 
δράσας ἄξια πάσχων Μηδὲν ἐν 
Α“δου μεγαλαυχείτω Ξιφοδηλήτῳ 
ϑανάτῳ τίσας ἅπερ ἔἕρξεν. 

532 ᾧ ΚΙιγι., ννθοθ Αρ. 4815 
ΒΡ ΠΡ χὶρ τἀηὰ [6 0]05 ἀδνϑι 6] ] 6 ὴ 
Ὑ}1}}, βρΡΊΟν. μοι] ἄυῃρ ἄθιμ. ΨαιθΙ" 
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λύ . ΠΡ. ὧ«Κ 3 Ω ε ὔ Ἄς ἫΝ ΄ 

ύπης, ὃτ ἔσπειρ᾽, ὥσπερ ἢ τίχτουσ᾽ ἐγώ. 
5 5 ᾿ Ἷ “-"- , ’ 

εἶεν, δίδαξον δή με, τοῦ χάριν τίνων ᾿ 
’ 39 ’ ΄, - 

ἔϑυσεν αὑτὴν. πότερον ᾿Αργείων ἐρεῖς; 
2 3 2 “- “ὦ ,ὔ ᾿ « 

ἀλλ᾽ οὐ μετῆν αὐτοῖσι τήν γ᾽ ἐμὴν χταγεῖν. 
ἸΟΤΣ ἌΑΑ ΜΕΤῸ. ΨΟΩ ΤῸ -» - νῷ ᾿ ἀλλ ἀντ ἀδελφοῦ δῆτα ενέλεω χτανὼν 

ΡῚ 2 3 2 “Ὁ ὕ ,ὔ , 

τὰἂμ οὐχ ἔμελλε τῶνδέ μοι δώσειν δίχην; 
σιότερον ἐχείνῳ παῖδες οὐκ ἦσαν διπλοῖ, 
οὺς τῆοςδε μᾶλλον εἰχὸς ἣν ϑνήσχειν, ττατρὸς 

, ι " ξ - 2 ΑΚ ΄ 
χαὶ μητρὸς ὄντας, ἧς ὃ πλοῦς ὅδ᾽ ἣν χάριν, 

εἰπ δ] θΙο 65. ΑΏΓΘΟΙΝ: ἂπ βϑίη ΚΙιπά 
80, ἴἢὶ ἀδρθηβαῖὶζθο χὰ Ε]ΘΚΙΡα 5 
Βεοιδυρίιηρ 541. θη Αρ. Πὰ}}6 
ὨᾺΡ 616 [μυ81 465 Ζοϑιβθηβ οιηρίαη- 
ἄἀθπ, 516 ἃθΡὲὸ}ν ἀἷθὸ γΥθιιθὴ ἀδΡ (6- 
θυ ἀπὰ ἀϊθ ννϑίϊοση Μαυϊίθρβον- 
86 η Ζὶ ΘΙ Ράβθη δθμαθι: ἀΔ 6} 
90 τὴν ἐμήν, δ388 τἀμά. 542. 
ΑΘ680}. Αρ. 1417 ἔϑυσεν αὑτοῦ 
παῖδα, φιλτάτην ἐμοὶ ὠσῖνα. 
ΑΠΠ αὶ, βίαι. δ ἢ} Ζὰ Βᾶρθῃ: 
οὐχ ἴσον “λύπης καμὼν ἐμοί" ὃ 
ἐν γὰρ ἔσπειρε μόνον, ἐγὼ δ᾽ 

ἔτιχτον χαὶ ἕτρεφον --- ννἅ!!ϊ 516 
εἶπ ΒΔΓ ΚΑΒ. ]50}}6 γπάσῃρ, 415. ὁ» 
δυ ἢ ὃ σπείρας εἶπα λύπη δμρίμη- 
ἄθι 806, ἀϊ6 δ" θη Κϑίηθ “λύπη υηἀ 
ΓΟ] ΕἸΤΟΙι οὐχ ἴση λύπη τῇ τῆς 7υ: 
ναικός νὰν. Βὰ 516 ἃνὸν ὅτ᾽ 
ἔσπειρεν οἷηρείαρι, νυ θάογ μον 
516 "δὶ ἀθηὶ ἀδάυγοι ηδιμ ρ σοννον- 
ἀδθηθη ἀδβϑηβᾶιΖ ἀ68 τίχτειν π06]}- 
185 ὥσπερ ἐγώ ιτοῖλ 465 οὐκ 
ἴσον ἐμοί, ν» δ αν. ΑμαΡ. 112 
ἣ στεῖρος οὐσα μόσχος οὐκ 
ἀνέξεται Τίχτοντας ἄλλους, οὐκ 
ἔχου σ᾽ αὐτὴ τέκνα. πάτο 
ΘΒ βρυϊ δ. ἄδπι ὅτ᾽ ἔσπειρεν Β]ολὺ 
ὅτ᾽ ἔτικτον, β5οπάθιῃ ὥσπερ ἡ τί- 
χτουσα, ὙΘΙΟΙΙ65. ἀϊδ λύπη. ΠΩ ἢ 
δυΐ ἀὰϑ Μοιμθηὶ ἀθ5 τίχτειν θ6- 
ΒοιρᾶηκΚι, βοηάύθγη δυΐ ἀ16 [ὉΡΠΟΓΘ 
Ῥῆορβο ἀοθνΡ Μυϊίον δυβάθῃη!ι. 
κάμνειν λύπην, ννῖο λυπεῖν 
λύπην, χάματον κάμνειν. 

994. νυ ϊς. τοῦ, χάριν τ ί- 
νος; }70 “μα 76, ομΐμ5. 87 αἴΐα, 
Ὑΐθ ΨῸ}}] πῶς τρύπῳ ϑ᾽ ὁμοίῳ 

: νΒΙ. 

νοθυῃάθη ἱρά, ΡΠ. 1029 τί, 
τοῦ χάριν; ΒΕ556 [0}. ὉΓ. τέ- 
νων, ἀποδιδούς. ΚΙγι. Ρε- 
παυρίοι, ΑΒ. 561 ποθι ἄθη ΑΥ- 
δοίθση [ἂν ᾿ρροηά οἰννᾶβ Ζζι δηκ 
ψ ΡΠ  ος, νἱ δι θῖν ἢν Ἀὐοκβίοιι- 
ἴδῃ βομα ! ϊρ σον 6ϑθη. 

91. δίαι!. (65 ΡΘΒΘΙΡΘ Ομ θα ἢ 
ἄντ᾽ ἀδελφοῦ κτανεῖν ἐρεῖς; ἀλλὰ 
τῶνδ᾽ ἔμελλέ μοι δ. δίκην... Μ ΒΠ 
ΚΙγι. οἷμθ βϑϑο γ [ΘΓ6 Υ ἐπάυηρ; δ; 
ἰηάθιη 516 ἄρῃ οἴννἃ Ζὶ δὐνν δι ΐθι- 
ἄδη ΕἸ ο  ] ἀρ προ αη ἃ, 6 ἢ806 
οἷπθ ψορἢΠομ πΡ 5θῖηθ5. ΒΡ άθι5 
δ 5101} ΘΟ ΠΟΙΏΘΩ, 0[0ν᾽ 56]}51 
ἃ15. ἀπηϑίδιι μα θοΖοί ποι. Αδ]η- 
116} θη βργίομι ΑΙ. 400. ἄθπι πό- 
τερα οἷη ἀλλὰ δῆτα, αἱ γιγεϊγεηι, 

Ὁ. ἘΣ 915. ἘΠ 1990: 
τἄμ᾽, ποίη ΕἸ Θηῦ αι, μὰ 
ἄθ ΘΓ’ 51.) νυ ἀθρυ 16} γ6}- 
ΘΥΠ, νρ]. ὅ86. ὕσρον τῶν δὲ ζὺ 
Αηιϊ. 458 ἴ. 

539. ϑ0ρῖι. πιυβδίθ ΠΙῸΡ νο |]. 
8, 115 πὰ Ὁὰ. 4, 12 ἃρννϑῖο θη, 
ψυοηδοῖ Ηοίθμα ἄθπι Μίθῃθ 08. ΠῈΣ 
416 Ηθυιμίοπθ ροθᾶν: ἄθηη ϑδο0ηϑβῖ 
πιϑδὶθ ΚΙγι. ἀδθη ΕἸπννυν ἢ ΒΘ ἄγ ο}}- 
ἴθη, Μοη. πᾶρὲ ἀϊθὸ μουνογενὴς 
παῖς ἐἰοθς ΒουροΡθη ἀϊνΐδη. θά ἢ 6 
τδοῦῦ Θ᾽ δῖοι ἀἰθ δᾶϑο "61 Πβῖο- 
ἀο5 5608011. ᾿. 1. απ Κιπαιοη νοἢ 
ϑδρανιὰ ἈΡΙΘΠ ΕΠ τ σ, χὰ ΝΟΖΕΣ 
ἢ τέχεϑ᾽ Ἑρμιόνην δουριχλειτῷ 
Μενελάῳ, Ὁπλότατον δ᾽ ἔτεχεν 
Νικόστρατον, ὄζον "ἥρηος. 

540. τῆς δε, ΙἑὀὈΠΗρΡΘηοἾΔ᾽ 5. 
θῈ 

89... 

90 

530 
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ἢ τῶν ἐμῶν “Ἅιδης τιν ἵμερον τέχνων 
ἢ τῶν ἐχείνης ἔσχε δαίσασϑαι πλέον; 
ἢ τῷ πανώλει πατρὶ τῶν μὲν ἐξ ἐμοῦ 

δά γγεαίδων πόϑος παρεῖτο, ἸΠενέλεω δ᾽ ἐνῆν; 
οὐ ταῦτ᾽ ἀβούλου καὶ χακοῦ γνώμην πατρός; 
δοχῶ μὲν, εἰ καὶ σῆς δίχα γνώμης λέγω. 

, 3. Σιν ς τ ἃ 7 ᾽ ᾿ ΠΝ 
φαίη δ᾽ ἂν ἡ ϑανοῦσά γ᾽, εἰ φωνὴν λάβοι. 
ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ εἰμὶ τοῖς πεττραγμένοις 

δῦ0 δύρϑυμος " εἰ δὲ σοὶ δοχῶ φρονεῖν καχῶς, 

γνώμην δικαίαν σχοῦσα τοὺς πέλας ψ'έγε. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἐρεῖς μὲν οὐχὶ νῦν γέ μ᾽ ὡς ἄρξασά τι 
λυπηρόν, εἶτα σοῦ τάδ᾽ ἐξήχουσ᾽ ὕπο" 
2 Ψ ὮΝ ᾽ “- - , 47, (ἢ 

ἀλλ᾽ ἣν ἑφῆς μοι, τοῦ τεϑνηχότος γ ὕπερ 
τ: ’, 2 Ρλ 3 “ »-“-Ὁ ΄ { 2 ς - 

δῦ λέξαιμι., ἂν ὀρϑῶς, τῆς κασιγνήτης ὃ ὁμοῦ. 

542 ἢ. Ηδηπίβοι τ ν᾿ ἕμ., δἷη 
Δυδοη ἀν! ον 65 νου] α ρθη. 
Ζυ τέκνων {0 ἀθν' Θροχ θυ 56 ῃ 6 
Ι΄. δαίσασϑαι (τὰ 220) πὶ 
ΒθεᾺ. Βόχαρ ἃ ἀϊο. πὸ ἄθη 
ϑυσίαι ἀνθ! δαίς, νόροὶ πον 
δύο. ΘΙ ΘΗ ΠΡ. νν αν, ἰπ50 ΓΘ. 1Π}} 
ἀδάπγο!! εἶπ ὅ'6 6 16 σαρο αν: νυ ρά 6. 
θὸπη. ἀϊθ βρᾷᾶϊθ Νονβίθ!! αης ἀθι 
ονς αὐυἱάίς ραϊάα αἰθγιεϊδιις ἰβὶ 
ἴδια σὰ Βα] θη. 

43, ἢ πῖον ἀἰβ᾽ αποῖῖν, πἰοι! ἄθμι 
πότερον» ΘΕἰΒΡΡΘοπ πὰ. 

δ44{.- Οάδν παι Αρ. ἀϊθ {116 })}6 
Ζι ἀθπ ἰῃπὶ νο ΠΝ ραΡονπθη Κιη- 
ἄθυη. ἀρροννοῦίθη, ναι 06} 
(Π16 06) σὰ ἄθηθη 465 Μϑηο]δο5 

541. ὕονεν. δοχὦ μέν τι 61. 
48. ΑΘΒηΠ οἷ θΟΡα ἴοι Οδ61- 

Ρ9 Ὁ. ὦ. 998 ἃ Ζιυθβιϊππαηρ; 
56 1η65 Ναίθυβ [,8105. 
510 ΙΟ᾽ θοροῦ 16 ΤΠδὶ 

πΐοι! : βδοιῃοῖπὶ ἀἰ Ὁ ἀθ 0 πιοῖπο ἀπ- 
510} γοΡνν ΟΡ ΗΙΟΝ., 50. ουνν ἢ. ἀϊι 
οΡδβι ἀϊθ ΤῚ ΟΝ 16 6 ΕΠ βίοι (γν ὡ- 
μη πιὶι Ναοιάνγαοκ υνἰθάθνῃο!  ννο- 
βοὴ δ460.{., δικαίαν, ἀἷο ΚΙ. πὰ 
παῦθθη ννἅμπηϊθ αἷ5 ΠοΙ[οσμὴ. ἀν 
Δίκη) απὰ ἄδπη ἰδάϊο ἀἰὸ Νἄομϑιθη, 

4. ᾿. 1455 ἀθίη ππνουηὔη ιῖρο5. Τὰ- 
ἄθ!η, 5 ἄπ ογϑὶ Ζζῖι νυ [6 1" 
Απϑβίοιι ἀθν προ ροκΚοιηηθη θ 51. 
ΚΙγι. Κιοιάθυ τη  νν οἰ. ἀηνοῦ- 
δ᾽ ΟΠ 580. Θἷη, ἀὰἀ85 Ε]., νυν οιθ 
ἀὰ98 ψέγε τοὺς πέλας ὈορίοΡῖς δα[- 
ΒΡΟΙ, 516. θόπη ὙΥονίΘ πἴμιῦ ἀπά 
γθὴ ἀοι 580} θη θα" ροροῦθπθη Εν- 
[Δ] 185 510). 5 Ζι βρυθο θη, ἀὁ- 
θΡάθοι ππδολ!, ἄάμον ὅ84 ἢν ἐφῇς 
ἐμοί. (Μὰπ Κἄππ ἅἃ))8ν" σχοῦσα ἄπο 
850 [4556 η : ., ἰΔ4|6 Πμπιθ η ἀϊδ 
θοἰπίρθη, ἀὰ ἀπ οἰηπιὰ] ἀἶθ νν ῃγ6 
Αμϑῖομι ροίαβϑῃ Παϑ᾽, ννῖθ ἀπ νοῦ- 
δίοθ συ “, νοι ΚΙγι. δυ Αθιι586- 
ταπροη Ε]ΟΚΙΡα᾿ 5. ἃυ55 6} 4}} ἀοΙ 
Τνυαρσδάϊο 5'οῖν. Ρὑοζίθβθη ννᾶγαθ. 
ἈΠΟ βηζ νυν υ ΠΟΙ 151 α16 Β6- 
Ζἰθμαηρ 465 σχοῦσα Διιϊ ΚΙγι., ἀ68 
τοὺς πέλας ἃυΐ Αρδιηθιπηοη : ,90}1- 
{Π6 116 ἴθ πᾶοὸ ἀδοίποι' Μοϊπαηρ; 
ἴα! βου, αἴθ ἴθ ἀϊὸ βϑομίο Μοϊπιηρ; 
δοίαθδι "06, 50 ἰδάϊθοὸ ἂρ., ἄἀδθὺ 
το σὰ ἀον ΤΠαιΡ {γἴ6}. 9) 

ὅ82. οὐχὶ νῦν γε, πιὶι Βὔοκ- 
ὈΠῸΚ αὐ 528 [. 

δ04. ἢ]. ποππὶ ΠΙῸΡ ἄθη Αρ. ἴπῃ 
δίππο ἀον ΚΙγι. (526) τὸν τεϑνη- 
χότα, αν οροὶ ΕΔ ηἾἶ55 Ζὰ Ρθάθη 



ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 80 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ. 
Χ Χ Ὁ) ΉρΕ ἸῚ ἼῊΝ" 2 , 3 

καὶ μὴν ἔφίημ᾽" εἰ δέ μ ὡδ᾽ ἀεὶ λόγους 
-"ὝἪ 3 35 . ᾿ 

ἐξῆρχες, οὐχ ἂν ἦσϑα λυπηρὰ χλύειν. 
ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

χαὶ δὴ λέγω σοι. πατέρα φὴς χτεῖναι. τίς ἂν 
τούτου λόγος γένοιτ᾽ ἂν αἰσχίων ἔτι, 

᾿ » 2 5 , 57 ’ὔ , , 
εἴτ οὖν διχαίως, εἴτε μή; λέξω δέ σοι 
ς 2 ᾿ δον ἫΝ 2 ’ὔ Ἂς ΠΝ 

ὡς οὐ δίχῃ γ᾽ ἔχτεινας, ἀλλὰ σ᾽ ἔσπασε 
Ἁ “ Α 23 Ἁ 

σειϑὼω χαχοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ᾧ ταγῦν ξύγει. 
2 “Ὁ Ἁ Ἁ Α ΡῚ ’ ἐροῦ δὲ τὴν χυναγὸν ᾿άἄρτεμιν, τίνος 

- ᾿ ΝΥ ’ὔ ες ΣΙ Βα, Ἀ.) 2 2 ,ὔ ποινῆς τὰ πολλὰ πνεύματ ἔσχ ἕν «Τυλίδι" Έ Σ 
Ρ}} 

ἢ ᾿γὼ φράσω" χείνης γὰρ οὐ ϑέμις μαϑεῖν. . 
, 2 ἀπ τὰν ς ΕΥΧΑ, ἢ. , -" 

σατὴρ ποϑ' οὐμὸς, ὡς ἐγὼ χλύω, ϑεᾶς 
-- 3 ,ὔ “ 

σαίζων χατ΄ ἄλσος ἐξεχίνησεν ποδοῖν 

στιχτὸν χεράστην ἔλαφον, οὗ χατὰ σφαγὰς 

Ζὰ ΘΡἢ δ] θη; πϊηϊοΡ ἀροίη ροθΡδαο] 
δῖθ ἀἄθὴ γβϑοιίθη Αιβάριοκ 858.50]. 
-- διαί! ἀδ5 νυ]ρ. τοῦ τεϑν. ἃς 
ὑπέρ ([,υν. ᾿ᾶϑϑι ϑ᾽ ν» 66) "ᾶθ8 ἴθ 
ἃι5 αν. ἃ γ᾽ βοβομηιοῦοη, Ψο- 
ἄἀυσροῖ ΕἸ. διυβάροκ]οι ἀᾶνοη ἃ}- 
ϑίδι!, δ᾽ βϑιυϑὶ σὰ σϑομΡ ρθη 
τππὰ πὰΡ οοβίαι [οὶ νυ μβοι!, νοὶ 
γαΐορ, πϑρϑηθ οὶ πὸ} 46 ὅοιννο- 
βίον, Ζὰ γδάθη, ἀὰ ἀϊ6 ψϑυιμο141- 
δαηρ ρθη Π5. ποι νυ θη 10; 4ἀ»- 
ἁυΐ [Ἃρι. Ὀάβόρθη νυ γάθ ἄυγοὴ 
τε ἀξ. υπὰ [Ιρἢ. νὸ]]]ρ Β[δίοιιδο- 
5161}. -- ὀρϑῶς, γνώμην δὲ- 
καίαν ἔχουσα. 

ὅ50. λ. ἐξῆρχες (ἤρχου λέγειν) 
ἰπη ἀθη Αθο. ἀδὺ ἃπροιΡράθίθη 
ῬοΡβοη Ζὶ 5ῖ0}}. νψνῖθ ἀἷθ οἰπίδομ θη 
γοΡΡὰ ἀϊοθηάϊ, σὰ Αἰ. 704 αὐτὸν 
ἐννέπει. γε. Ζζὰ 0. Ο. 1120 τέχνα 
φανέντ᾽ ἄελπτα μηκύνω λόγον. 

δῦ8. λέγω σοι, γ646 ἀἰν, ν»ῖθ 
ἀὰ 65. νυ ἀμϑομοϑβί. 

00. δικαίως (ἔχτεινας), τιϊΐ 
Ἠ ΉΡΙΙΟΚ ἁυΐ 528. 

561. ,΄!. 492 (. 
5031. ΕἸ. ἀΐϊοαῖ ἀθν ΚΙγί. δυΐ 

ἀϊὸ Ενραρο 594. ΑΥἹοιὶδ κὺ» α- 
γός, Ὑγ 6] 5ἰ6 ἀυροὶ ἀἰο Τὰρά "ὲ- 

ἸΘΙ ἀρνὶ ννὰρ; τίνος ποινάς Αν- 
Ροϑιιίοη ζὰ παν. ἔσχεν, 16 τίνος 
χάριν, 8]. ΑΘ80}}. γομι. 503 τί- 
γος ἀμπλαχίας ποινὰς ὁλέχει; ῬΙπά. 
Ῥυι. 1, 88 χελαδῆσαΐ τινα ποι- 
νὰν τεϑρίππων. -- τὰ πολλὰ 
πν., 416 65 ἀνογμδιρὶ δίθϑί 
απ νοὴ ἄθπθη δ10}} ΠΙΟ Ν᾿ ΟἸΠῸ5 
ἀδια β γι. Πδπη ἀπ αἷς Εϊη- 
γθάβ. νοὴ νογῃῃογοίη ΡΖ ποι θη, 
Δρ. 86 166 ἀ᾽6 ΕἸοιία πδο]ὶ 
Ἠδιβθ συγ ΚΙ θη. 5011]|6η, νυ ί δι 
ΟΡ]... νοὴ δ} αἰΐθη 5856, νη ΔΟΝ 
νυ άσρο ὙγΙπὰ6 ἀἰὸ Βαμγὶ πδοὶὶ 
ΤΡο]α ἀπιηρ! 1οἢ} τηδομ θη, ἃ}, Υβ]. 
Α650}). Αρ. 192 {ἢ 

507. παίζων, 5΄ῖ΄0} νϑῦρηΐὔ- 
δοη ἀ, ἀὰ ἀρ ὙΥΙμά5.116 1646 
Τπδιρκοῖν Ἰάϊπιῖθ. Ααο ἀδάσθγοι 
8.0} 0} ΕἸ]. ῃΡῸ5 γαίθῦβ νου βΘ θη 
ἴῃ ἀὰ5 "δβδίθ [1010 Ζὶ 5.6]16η, 4855 
ΘΙ ΖΦ ΘΟΚΙῸ5 ἀπ ΒΟ] θη άθν πὰ 
οἴπὸ ἄϊθὸ ΑΡΒΙΟΙῦ Ζὰ 7856 η ἀθνοἢ 
ἄθη ΤΡ δοίην Β 588 ἄθη Π ΒΟ ἢ 
Δ [50 ]]Θ 6. 

5608. οὗ κατὰ σφῳ. ἔκκ., ν ε- 
6 (ν61) ἀδ Ρ ὝΥΥΤΥ ἀ 65 
ΗΙΡΒΘ ἢ 65 516} 7͵γάνπ δὴ ἀ. ΕἸ6- 
Κιρὰ πὰρ πίο!ι διά ΟΊ 10} βάρθῃ, 
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ἐχχομτάσας ἔπος τι τυγχάνει βαλών. 
ὅτοχὰκ τοῦδε μηνίσασα «“ητῴα χόρη 

χατεῖχ᾽ “Αχαιούς, ὡς πατὴρ ἀντίσταϑμον 
τοῦ ϑηρὸς ἐχϑύσειε τὴν αὑτοῦ χόρην. 
ὧδ᾽ ἦν τὰ κείνης ϑύματ᾽" οὐ γὰρ ἦν λύσις 
ἄλλη στρατῷ πρὸς οἶχον, οὐδ᾽ εἰς Ἴλιον. 

ὅτὸ ἀνϑ᾽ ὧν βιασϑεὶς σιολλὰ κἀντιβὰς μόλις 

ἔϑυσεν αὐτήν, οὐχὶ Π]ενέλεω χάριν. 
εἰ δ᾽ οὖν, ἐρῶ γὰρ χαὶ τὸ σὸν, κεῖνον ϑέλων 
ἐπωφελῆσαι ταῦτ᾽ ἔδρα, τούτου ϑανεῖν 

- 2 Ν [4 2 

χρὴν αὐτὸν οὕνεχ ἐχ σέϑεν; ποίῳ νόμῳ; 
ὅϑοὅρα τιϑεῖσα τόνδε τὸν νόμον βροτοῖς, 

μὴ πῆμα σαυτῇ καὶ μετάγνοιαν τίϑεις. 
εἰ γὰρ χτενοῦμεν ἄλλον ἀντ᾽ ἄλλου, σύ τοι 
πρώτη ϑάνοις ἂν, εἰ δίχης γε τυγχάνοις. 

Ἂρ. πὰ 6 ἄθηῃ ΠίνβΟΙ. πὶ ΠΟΙ ρθη 
Ἠαϊπὸ ΟΥ]ΟΡῚ, ϑβοπάθνη. ᾿ᾶϑϑὶ ἀϊδ 
σφαγαί παν ᾿οἶδα οἰπἤϊθβδθη, Εθθη- 
50. 1ΠΠΔΟΡ 516. ἀὰβ Ρυα ]Θη ἀἋαΡῸ]ὶ 
ἔπος τι τὺ. 8... δὰ νι δ - 
ΓΠΡ 8, ὙΠ πὶ αδ55. Ρ Ἴδη 
νγ 655 πίσῦ 6] οἰ ηονιὶ 
ΓΑΙ 1655. Νἅοϊνβ. ἄδθη ἄθιη 
ῬΙΟΝ Το. νου νγοθοπάθη Κυρνίθη 
᾿Δγαμέμνων ἐπὶ ϑήρας βαλὼν 
ἔλαφον. ὑπερβάλλειν ἔφησε 
καὶ «τὴν Αρτεμιν" μηνίσασα 
δὲ ἡ ϑεὸς ἐπέσχεν αὐτοὺς τοῦ 
πλοῦ, χειμῶνας ἐπιπέμ- 
πουσα. 

5111. ΕἸ. ἀρογροι, 
Οᾶ5 ἃ Αρδηιθιηποη5 ΒοΙραρθη 
ἀὰ5 ΜΙ6], ἀδθη ζονπ ἀἄθι" ΑὙσ θι 5 
Ζι θοβἄη ρθη, ἀπρὰ}. Πθπηη βοηβϑὶ 
Βᾶϊιο ΚΙνι. νἹΘΠ]οοθ. ἃπ ἀθν ΕἸη- 
δου 465 μάντις Ζνν οι 6] ὀρμοθ θη 
οὐδοῦ Βομαιυρίοι, Αράᾶπι. πᾶ 6 ἱμμὶ 
πἰοῖς [Ὁ]ρ θη 501]16η. -- ἐκϑύειν, 
510) Ζυν. Ορἤοῤυηρ, δὴϊ- 
50Β[16586η. 

579 [΄ ᾽» 50. β'ηρ 65 Ζὶὶ τηἷΐ ἀδν 
ΟΡ ραηρ [6Π0}." ΝᾺΟΝ ἀθπὶ "6- 
δράπάοπάθη ϑαῖζο οὐ γὰρ ἦν λύ- 

4455 Καὶ- 

σις (ἀϊθϑθ8. ΘΟΥΓΟΘΡΟΠ θη ἄθηὶ 
“ἐπεῖχεν, τὰ 142) υυνἱνά ποοππιὰ]ς 
πδομάν ΚΠ! ον ἄορ ἀδάδηκο νοῦ 
519 νυ ἸΘἀθΡΠΟΙ. ἷξὰ 0. Ἐ. 889... 

ὅτῦ. ἀνθ᾽ ὧν (ἀΐοβθ5. ἀπά οὐχὶ 
Δεν. χάριν ΠΗ αν ΚΘ Ζἰθ πε; 
τ ἀξ μὴ αὐτὴν μόλις, 
ννΪ6 65. 680}. 198 [᾿Ξ διιϑίν- 
1161} ΘΟ ϑο] ἀ ον ἀὰς 

511. [οὐ Μη] ἃσποῖ ἀθίπο Β6- 
παὰσρίαπρ πο ἢ Δ 556 1 ΟῚ 1ά58θη. 

580 Γ᾿ ,, 5.16 1150 ἀπ [ἅν ἀϊὸ Μρη- 
50 6 η. ἰῃϑροιθίη ἀἴ685 ἃ]5 ἀγυπά- 
5αῖΖ Δι} 580 δου ιθϑὶ ἀτι ἀπ" 5610 51} 
δοιδάθη ἀπά ἤθιθ. “. Π16 Οτ θη 
τίϑῃ ς, ἃ.}ν. τίϑεις, ννοἅν ἀϊὸ Μοῖ- 
δίθη τιϑῇς 56ῃροιθ θη. Ιδϑίπθι" ἀπά 
ἸΡΟΠ ΒΟ ἰδὲ, ἀν [πάϊοαιῖν : τίϑεις 
σαυτῇ πῆμα τιϑεῖσα τόνδε τὸν 
νόμον, οἶμαι. Ὀάρόρθη 46" Οοηΐ. 
νυ. ϑᾶρθη: 516} ἀϊοὶι νοῦ, ἀἄἃ55 
ἀϊι πἴοθν ἀπ αἶν 5610: [{0||61]} 
80} ΠΠ}681.. Ὑ6}, ΡΠ]. 30. 

589. εἰ... τύυγ χ.» ποι ἂρ] 16 }}6 
Ρνοίαϑίβϑ, πᾶ 6} ἴῃ ΕᾺ]]Ὸ 
ἀδ55. ΑΙ. 109 εἰ δ' ἀπεστε- 
ρήμεϑα, οὐκ ἔστιν ἁνὴρ κεῖνος, εἰ 
Κάλχας σοφός. 
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ἀλλ᾽ εἰςόρα μὴ σκῆψιν οὐκ οὖσαν τίϑεις. 
εἰ γὰρ ϑέλεις, δίδαξον, ἀνϑ᾽ ὅτου τανῦν 
αἴσχιστα πάντων ἔργα δρῶσα τυγχάνεις, 
ἥτις ξυνεύδεις τῷ παλαμναίῳ, μεϑ' οὗ 

χπιατέρα τὸν ἀμὸν πρόσϑεν ἐξαπώλεσας, 
χαὶ παιδοπιοιεῖς᾽ τοὺς δὲ πρόσϑεν εὐσεβεῖς 
χὰξ εὐσεβῶν βλαστόντας ἐχβαλοῦσ᾽ ἔχεις. 

- ΚΞ ΕΡ; , τ 

χτῶς τοῦτ ἐπαινέσαιμ 
γ ΡλῚ Α Φφιι 2 

αν; ἢ χαι τοῦτ ἐρεῖς, 
ς »" Α 2 ’, ’, 

ὡς τῆς ϑυγατρὸς ἀντίποινα λαμβάνεις; 
αἰσχρῶς, ἐάν πτερ χαὶ λέγῃς. οὐ γὰρ χαλὸν 
ἐχϑροῖς γαμεῖσϑαι τῆς ϑυγατρὸς οὕνεχα. 
Ρ] 2.0 . ΙΕ - 2: ,ὔ 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οὐδὲ νουϑετεῖν ἔξεστί σε, 
ἢ πᾶσαν ἵεις γλῶσσαν, ὡς τὴν μητέρα 
χαχοστομοῦμεν. χαί σ᾽ ἔγωγε δεσπότιν 

584. Ὅρα μὴ παρακάλυμμα τῶν 
σαυτῆς ἀϑύκὴ με μάτων ταύτην χο- 
μίξη τὴν πρόφασιν ϑ6Μ|0!. ὕοθον 
“πίϑέεεες σι ὅ80. “-- οὐκ οὖσαν, 

ψευδῆ. 

58ὅ. ἀνϑ᾽ ὅτου, νἱῆν 515:.592. 

88. πρόσϑεν, τ ἀοροπβϑίζο 
σι τανῦν 85. 

589. Βυν. ΕἸ. 62 τεχοῦσα δ᾽ 
ἄλλους παῖδας Αἰγίσϑῳ πάρα 
Πάρεργ᾽ Ὀρέστην χἀμὲ ποιεῖται 
δόμων. Τοομίον "οί ἀογ" υνῖρὰ ἀι5- 
ἀγάοκιοι Εσιροπθ ροπαηηΐ, ὑπ 46- 
Γθὰ βομ οΚβαὶ ϑΘορΠΟΚ]68᾽ Ἠριγόνη 
510}. ἀγοῆίο: ἀάροροη ἱρὰ ΑἸ θίθϑ, 
ἄδη Ογοβίθβ ἰδάϊοίθ, πιοιὶ 6 βυπηπιΐ 
ϑόοιη ΑΘΡΊΒ.Π5. νοι ΚΙνι. βϑμδπηΐ, 
Ηγυρίη. .Εὰ}. 122. εὺὑσ. κὰξ 
εὖσ. βλ., (παρ ἀδνΡ ΕΌΓΠΙ6] -χα- 
χὸς χἀχκ χαχῶν παπὰ ἅμη]] οι θη Ζιὶ 
0. ΒΗ. 1397) ψν» 61} ἴὰῃὰ ἀομίον ἘΠ6 
δΡΖϑοιιρὶ, ννᾶμροπὰ ἀὰ5 δ υ ἄ Π|55 
2 ΑΘρίβιμο5. δυςσεβές νγᾶν. ΔΠ6 0 
εὖσ. --Ξ ἔννομοι, γνήσιοι. --- ἐ κ- 
βαλὼν ἕ. ψᾶθδϑι πἰομῦ ἃ]]οἷπ δαῇ 
ἄδθη ννἸΡΚΊΙΟΝ ἴῃ νου θαππαπρ 6 θ6η- 
ἄθη Ον., βοπάονῃ ἃπο αὐ Ε]., ἀἃ 
ἐχκβ. ἄυοὸῖν ἀΐϊεὸ Βοάοθαϊαηρ οἷπο8 
γὔοΚϑι 5] θοῦ Θ᾽ ΚΟΙγΓ 5. ἀπά 

Μουϑίοσϑθηβ ᾿ᾶϊ, 6 ΟἿ. πὰ 
ῬΒΠΟΚΙ. ᾿ 

501. χαὶ τοῦτο, ἃπι Βπά 6 
ΡΥ αν, 1)... 6 Θ᾽ ΘῚν ἀ πιδι Πίδ ΒοπἃαΡ- 
ἴὰπΡ. Μὲ θοθγθο ταῦτ᾽ Ζιι 
ΒΟΏΓΘΙ θη. ἀπά δ] η[61" ἐρεῖς ἀὰ5 
Κοιμμιὰ Ζὶ {Π| π᾿ ἰδὲ πίοι βοΡρὰ- 
θη, ἀἃ Ζιι ἀντίποινα 5ἴ6 ταῦτα 
νΌη 5608 οΡβηζί. 

590. αἰσχρῶς, ἐρεῖς πϑιλ] 1ο]ι. 
Μὶ|ῖ καΐ, νοΐοσπ ἀὰ 65 ἅμ} 61- 
ᾶὰρὺ πὸ" νγᾶρδὶ ΔΒ ΖΌΒΡΡΘΟΙΙΘΩ, 
νΡ]. Αἱ. 1290. οὐ καλόν 
βίρθηρ ἄδθη) αἰσχρῶς δοροηάθονρο- 
5061. θάμ οΡ ἰδὲ ΒΟ ΓΘ 65 5᾽ΠΉΡΘΙΟΙΘ 
Οὐοπηήθοίαν ποῦ... οὕνεκα; πἰοις 
ποι νν ηα1ρ᾽. 
δ95 ἢ τ ΑΡοΡ ΓΡΘῚ ΠΟ ἀανῖ ππδπῃ 

δὴ 610} 1ἃ δᾶ: Κοίμθ ὙουηΔ]πιη- 
θη γἰομίθη, ὙΝ1}1 πιᾶπ ΠΙΌΠ Ὁ, 1 Π16 1" 
μόρϑθη, ἀδ85 ᾿τὰπ ἀϊθὸ Μιυιιον 
νοῦ] θαπάριὶ: ἄδην {πᾶϊ6 ἰοΐι 
8ἃπὶ Ὀοβίθη Ζὰ 50 ΘΙ βΘῃ, ( 

890. πᾶσαν γλ. ἱέναιτΘ, πάντα 
λόγον λέγειν, Ο. (. 132. 
591 [. ΠΟμπίβοι Ρθιπογκὶ ΕἸ. δὰ 

ΚΙγιἄπιμ 518’ 5 ΑμπκΙαρο (τὴν μη- 
τέρα καχοστομεῖτε, γ8]. 518 αἐ- 
σχύνειν φίλους), 76η6 861 ΘΡθὴ 
50 σὰ ἀου] οι τη πη (ν6]. 522) 

990 

90 
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᾿ἢ μητέρ᾽ οὐκ ἔλασσον εἰς ἡμᾶς νέμω, 
ἣ ζῶ βίον μοχϑηρόν, ἔχ τε σοῦ χαχοῖς 

θυθυ:τολλοῖς ἀεὶ ξυνοῦσα τοῦ τε συννόμου. 
ὃ δ᾽ ἄλλος ἔξω, χεῖρα σὴν μόλες φυγών, 
τλήμων Ὀρέστης δυςτυχῆ τρίβει βίον" 
ὃν πολλὰ δή μέ σοι τρέφειν μιάστορα 
ἐπητιάσω". χαὶ τόδ᾽, εἴσεερ ἔσϑενον, 

θ05 ἔδρων ἂν, εὖ τοῦτ᾽ ἔσϑι. τοῦδέ γ᾽ οὕνεχα 
χήρυσσέ μ᾽ εἰς ἅπαντας, εἴτε χρῆς καχήν, 
εἴτε στόμαργον, εἴτ᾽ ἀναιδείας πλέαν. 
εἰ γὰρ πέφυχα τῶνδε τῶν χκαχῶν ἔδοις, 
σχεδόν τι τὴν σὴν οὐ χαταισχύνω φύσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

θ10 ὁρῶ μένος πινέουσαν᾽ εἰ δὲ σὺν δίκη 
,ὔ " “- ,Ὁ9 2 ἀν» Ὁ, 2 ω 

ξύγνεστι, τοῦδε φροντίδ᾽ οὐχ ἔτ᾽ εἰςορῶ. 

ννὶθ ΜυΐῸΡ ροβθη 516, ἀἃ 516. 510} 
ἃ]5 δκίανίηη Ομ απ 6 1} οἷο. ἢ 6. 
ΡΙυΡ. χαχοστομοῦμεν, 61} 
ΕἸ. ἴῃ Ἐοϊροπάθη Ζυρβ]οῖο 5ιοῖβ 
ἄθη ὁν. πὴ δ΄᾽πηθ αι, ἰηάθηι 516 
φοὶρὶ, ἀδ85 ΚΙγι. βόρθὴ ὑθιθ ἃ]5 
δεσπότις μᾶπα]6. 16 ον] ηάπηρ; 
εἰς ἡμᾶς ννθβοη δεσπότιν. 

000. σύννομος, Θογ}α),, 502 
ᾧ τανῦν ξύνει, πἷν Βοζαρ δαυῖΐ 
416 μιαμρόνου γάμοι. 

001. ὃ δ᾽ ἄλλος, ΕΡ ἃν" 8η- 
αὐθδίβώνεν ἱπάθι ἄλλος ἀϊ6 516116 
οἶπο5 αὖ γϑΡιχῖ, ννὶθ, πᾶς τα πάμ- 
σαν ὑπ ἀμῃ] 10} 5: 0. ἢ. 6009 
τοῦτο μὲν. . τοῦτ᾽ ἄλλο. νὸχ 
ὁ δ᾽ ἀμός, δυὸ ὅ δ᾽ ἄλλοσ᾽ » Ψ]6 
Ἐπὰν. Απάρ, 310 παῖδα εἰς ἄλλους 
δόμους ὑπεξέϑου. Εν ἕτερος. ἀνῇ 
τὴᾶπ ἄλλος πἴοιῦ πΘ θη.) --- ἔξω, 
ἴῃ Αὐδ]ᾶπά, 0, (, 446. -- 
χεῖρα σὴν μ. τ 8], ΘΘ 

002. δυστ. βίον, νϑῖ. 
159 [(, νν 61} οὐδὲν, γλύκιον πατρί- 
ὅὸς. 

6003. Κρ]. 295 {ἢ 
006. γρῆς, χροήξεις, σὰ Αηΐ. 

8587. ΑἹ. 1373. 80 διπάονῖ [αι 
χρή, “611 ΕἸ. ἀον ΚΙγι. ν0116 ΕἾ οἱ- 

μοῦ οἰηγᾶιμηϊβ, ἢ8ὸ}} Β6] 16 θη 516 
Ζὰ ΠΘηηΘη Ψ]Θ 816 νν0}]6. 

Θ08Γ. ΑΘΒΉ]ΟΝ 6 ἀθΡθ»θ ΘΠ] ι55- 
βθηΐθηῃζ νῖθ Αηΐ. 4θ [. ϑιαῖιι 
τῶνδε τῶν ἔργων πᾶ})8 ἴοδν χὶὶ 
ἄδθη δι] 16 πα, Εὐαβιλδιο5. αηἃ ἄθιη 
Ραᾳ]. κακῶν βοβοβηίοθθη, ννοζὰ 
ἔργων ον ΚΙᾶγοπάον Ζυδαίζ βοιϑίηϊ. 
16. δῖοι. βαρκαβιίβοιο ΨγΘηάμηρ, 
τὴν σὴν οὐ κ. φ. (τὸ σὸν γέ- 
νος), ΜΘ ΙΟμ 6. 10 Ρ ἂη 518 οκΐη- 
ΠΘΡΡ, ἰδὺ ἀθ]1ον ἢ Ρθδϑίθη ϑ΄ηπΠ6 
νοη θρΡάνθη Κιπάθιηῃ ρῶν} ΕἸτοΡη: 
Εν. 10}ν. Δἕ]. δ0ῦ γενναῖ᾽ ἔλεξας" 
προγόνους οὐ καταισχύνεις σέϑεν. 
ῬΡιακα τ. ϑινϑην θυ δι ὅ08 μή 
τι χαταισχύνειν πατέρων 2ένος. 
ΑΡΡ Τγνι. ΕἸ. 1,9 ἀνὴρ ὃ ἀλώ- 
μενος αἰσχύνει γένος. 
θ10 [. )16 (μον υηη, νυ 6] 0 6 

οἴποηὶ ὟΝ α προ 6 ον Κ]., ἄθη 
516. ἃτι5 ἄθγοη (ἀοθα  Ραηρ ἃ] αἰ μη, 
ψΟΡΡΘυρθ. Ἰηὔσοθ!θ, νυ ἂρ ἀοοἢ πολέ 
Βουδάθ πο υ5. Ζα, γθάθη. })4}}61" 
ἀὰ5 {{ΠπΠ0650}Ππππϊ6 ἴῃ μένος πν. 
πη ξύνεστι, ννϑίομος. θοϊάδ5 δ 
ΕΔ]. ῬΡοζοβρθὴ ννουιάθη Καμῃ, οὔννο ] 
ἋοΡ δ΄Ίπη 50: 4,9 [0 5686 δἷπθ ζΖοΡη 
Β0ῃ πα πθ θηἀθ (ἀϊ6 ΚΙγι.); 0} 516 
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ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
ποίας δέ μοι δεῖ σερός γε τήνδε φροντίδος, 
ἥτις τοιαῦτα τὴν τεκοῦσαν ὕβρισεν, 
χαὶ ταῦτα τηλιιοῦτορ: ἄρ᾽ οὔ σοι δοχεῖ 
χωρεῖν ἂν εἰς στᾶν ἔργον αἰσχύνης ἄτερ; 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

εὖ νυν ἐπίστω τῶνδέ μ᾽ αἰσχύνην ἔχειν, ὃ 
Χ “ , 2 ὔ 

χεὶ μὴ δοχῶ σοι᾽ μανϑάνω δ᾽, δϑούνέεχα 
ἔξωρα πράσσω χοὺχ ἐμοὶ προςειχότα. 
2 ἘΝ - ᾿ ΝῚ - , ᾿ Ἁ ᾿ 

ἀλλ᾽ ἡ γὰρ ἐχ σοῦ δυςμένεια καὶ τὰ σὰ 
2} ἥν δ ΄, ἔν - , 

ἔργ᾽ ἐξαναγχάζει μὲ ταῦτα δρᾶν βίᾳ. 
αἰσχροῖς γὰρ αἰσχρὰ πράγματ᾽ ἐχθιδάσχεται. 

ΚΎΕΙ ΤᾺ, 

ὦ ϑρέμμ᾽ ἀναιδές, ἢ σ᾽ ἐγὼ καὶ τἄμ᾽ ἔπη 
χαὶ τάργα τἀμὰ στόλλ᾽ ἄγαν λέγειν “στοιεῖ. 

(Ε1.) ἃνὲῦΡρ ἀὰ5 Ἐθομὶ δυΐῖ 1Π1}Ὸ} 
δοῖίθ πᾶ, ἀϊὸ Βοδομίαπρ ἄθϑβθη 
5656 ἴον πἰοιὶ ννοῖϊον. “ς.͵.Θ. ΚΊΙγι. 
μαι ἃυΐ ἀ16 Δίκη βόροοϊ!, ΕΝ]. 
ἀϊο86 Βομβδιυρίαπο νἀ ον] ϑὶ: ἀἀ} 6} 
σὺν δ. ξ., νῖὶο 65 ΕἸ. ἴῃ ἄθη ἀὰυ- 
δθη 465 (Ποῦ 5 ΊΡ ΚΠ γγΡ. ἢ) 5 
δυροη ]Π16ὸ μένος πνεῖν 1} 
ἴῃ (δροπβαῖζ σὰ ἄθῃι οὐχέτι 
εἰςορᾶν εἶ... ἃ. ᾿ν. ἀδν ΟΡ δ'- 
κΚιᾶγι, νοϑιΐον βοΐ 6 βίη 8.6- 
θη πἴομιὶ, ἱπάθ ον [γομίσι, 
ΚΙ. υιῦρο νὰ δυαμγθη οἰ ηθ Ε)]6- 
Κιρὰβ ανᾶπάθ ἴῃ ἴἤγοὴ ἀν ομΐ Ζὰ 
οὐννἄρθη. (ἀπάγε ορκίᾶγοη : ,, ΕἸ. 
ῖϑι ΖΟΡΩἶἷρ, ἅ086᾽ ἅ00}} ΚΙγί. Βαϊ 
πἰοῦν ἀϊθ πόιμϊρο ΒὰΠμθ, [6Π6} ρδ- 
ΡΘΟΙ σὰ ννοράθη““.) 

012. [Ιπάἄθμὶ ΚΙ]. ἄθη ϑ΄'πη ψνῸ0}] 
νουβίθἑ, ννθηάοι, 516. ἄθοι φροντίς 

Ο ροἰννὰβ ἃἀηάοροβ ἈΚ 5ΙΊοὺ ἀν 6 
516. ΟἷποΡ. 8010 6 ΤΟΘμο πἰομς 
πθ ἢν δηρδάοιμ θη 1556η. ΜΙ ποίας 
δὲ’ νεὶ: 4023. 405. 16 διγιοίαν 
δεῖ μοι τινός ἃυοῖ Εἰ. 0715 πολ- 
λῶν χαλῶν δεῖ τῷ καλῶς τιμω- 
μένῳ, νΒ]. Ο. 6. 125. 

613 Γ᾿ νρυδώω ν, 211. τηλι- 

κοῦτος, 50 ΟΥ̓ ΔΟΉΊ 56, νβρῖ. 
Θ18. ΕἸοκΚῖνα παίϊθ ἀὰ5 ιν δηΖΙ 5516 
ὅα!» ὕβθυβοιγί θη. --- ἄρα, ἀρ᾽ 
οὐ, Κιῦρον αν. 69, 9. 

010. ,, οι ΘΥΓ]ΠΠ τ ἢ ΟΡ 
ἄθπι, ννᾶβ 10} ὈΘΒΡΓ ΟΠ 6 ἢ πιι5506 “Ὁ 
--, ᾿πάριη ἢ]. βοι θηρᾶν ἰἢσο Βθάθ 
Ρογθαῦ, ἀπ ἀρ Ὸ ἢ} ἄϊα ἀπορννανίθι 
γγοηάσηρ ἀθϑίο θ᾽ οίββθηθ. ζΖὰ 
νυϑγάθη. 

619. ὨόΡβῸ]ρΡ6 ἀδάδηκο 250 [. 
Ἤν ἐξαν. βίᾳ, αἱ ἀδ5 νο]]Π[ρο 
ὙΠ βΡοθθη σόροη ΕἸ]οΚίρα5 Νὰ- 
ἴ6}} διυβζαά νυ ΐοκθϑη. 

021. όΡβ6]|"6 ἀδάδηκο 908 ἴ,, 
ΠΡ 655 65. ΠΙ6Ρ ΘΚ. 16} ἰδι- 
ἰδ: ,,68 θῖ5ι 16 ῖη6 [ΘΓ βίο πη 
ἴῃ ἄδθη αἰσγρά, ἀϊΐδ ἴἰο] θονΡάμνι 
μὰ) 6, δοννθϑθη. “" 

6022. ΟΥ̓ ΠΡ] ]ΟΙ. ππθὶη ρδηΖ65 
νου δ] θη σορθη ἀἴο ἢ ἰδὲ σὰ γὰοκ- 
516 5ν0}} ὑπ ΙΘἢ πᾶ} 86 αἱ σὰ νἱθ] 
Ἀδυμὶ Ζζιπὶ [Ροίθη βοάθη νορείαϊ- 
ἴοῖ. 2)85 50}}] δηάοθνβ τνογάθη. "" -- 
ἀναιδές δβορθὴ 010. βονίομιδι. 
ὕερον" ἐγὼ καὶ τἄμ᾽ ἔπη τὰ 
δ00. 

015 

620 
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ἨΛΈΚΤΡΑ. 

σύ τοι λέγεις νιν, οὐχ ἐγώ: σὺ γὰρ ποιεῖς 
θ)δτούργον" τὰ δ᾽ ἔργα τοὺς λόγους εὑρίσκεται. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἀλλ᾽ οὐ μὰ τὴν δέσποιναν “ἄρτεμιν, ϑράσους 
τοῦδ᾽ οὐχ ἀλύξεις, εὐτ᾽ ἂν «Ἅ4Ἵἴγισϑος μόλῃ. 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 
ὁρᾷς; πρὸς ὀργὴν ἐχφέρει, μεϑεῖσά μοι 
λέγειν ἃ χρήζοιμ᾽" 

2. 99 , ’ 

οὐδ᾽ ἐπίστασαι χλύειν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
680 οὔχουν ἐάσεις οὐδ᾽ ὑτι᾽ δὐφήμου βοῆς 

ϑῦσαί μ᾽, ἐπειδὴ σοί γ᾽ ἐφῆχα πᾶν λέγειν; 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἐῶ, κελεύω, ϑῦε" μηδ᾽ ἐπαιτιῶ 
2 ε Ψ, 2 ς Β] ᾽Χ , οἷς ᾿] 

τοὐμὸν στόμ, ὡς οὐχ ἂν πέρα λέξαιμ 
» 

δτί. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἔπαιρε δὴ σὺ ϑύμαϑ᾽ ἡ παροῦσά μοι 

024. ΕἸ. ρἴονυ ἄθὰ  ογίθη ἀθν" 
ΚΙ. εἶπ ΠΉΠΟΝ νδηάιηρ, ἴῃ- 
ἄθηὶ 5ἷθ βομδιυρίοι, ΚΙ. νρᾶθ τ ὰ 
πολλά (νιν), ἰπϑοίδιῃη. ἅ" Τμη 
ἄδθπ 5ιο  ροθὸ, νυ μον νοι 561}0 8} 
ἀϊὸ ύονιο ἤπάο: ἀν πράχτωρ 5εὶ 
Ζαρ]ο οι ἀν λογοποιίός. ϑορ!οΚ]6 85 
μαι ἀϊὸ Ομοορὶι. 911 νον" Αὐρθῃ, 
νγῸ ΟΥόβιθ8. ἃ ΚΙγιδπιποβι ἃ 5 
γγοῦῖίο: κτενεῖν ξοιχας, ὦ τέχνον, 
τὴν μητέρα, ΔΗ ΟΙ" [σὺ Ζοι 

σεαυτήν, οὐκ ἐγώ, χαταχτενεῖς. 
020. οὐ ΤῸ οὐχ, 1. 1, 

80. ΑΘβομρίοη 1, ὃ Οὐ γὰρ μὰ 
τὸν Ζεῦν, οὐκ ἦν ἐς ἄνϑρας μάχ- 
λος. θὸΡ Αμλ ἀθι Αὐίθην5 (αἰὲν 
ἀδμήτα 1258), 6 }} ἀΐὸ Φαπρῖναι 
ἀπο ἄθν θοϑοπάθρη Ααἰβίοθ! ἀ6Ρ 
ἡυπρ νἀ ]]οἸνοα διιπη 5ιθι!. --- 
ϑρ. τοῦδ᾽ οὐκ ἀλ., ννἱνδῦνοη 
αἰ 56" ΕΡΘΟΒ οὶ ἢ} 10 5- 
Κοιπιθη, ἀαϊἂν Ὀὔβϑϑθη μι ϊ556, 
ζ ΘΒ; ϑῦδι Α 650}. Θμόι .1091 
φεύγειν τόδ᾽ αἷμα κοινόν, ἀξδν 
διγαῖθ, “465 τ δηἀδη- 
ΟΡ άἄ65 Θπηἰπηπρη. αν. Ον. 716 

δειλόν, ἄσιι Νοι- φεύγειν τὸ 
ΕΦΙρμ ΘΙ, νρ]. 848. ννυνίο ἀρδν 

5398. [Ποῦ ἀλύξαι οὐαὶ ροπ. ζΖιὶ 
Απι. 488. Ν 

621. ρ]. 386. -- ἐχφ. “ἢ νν]6 
"οἷη Ρ[οΡα, 'Δα5 ἕξω δρόμου φέρεται. 

6028 ἴ( ΝΕ]. δ506. δ1. Μὶν δρᾷς, 
(51 δι ἀμ, υνῖθ βΒοῦ]θοιι ἀὰ ΥΥοΡι 
μᾶϊιοι Ὁ ἀθαϊοὶ ΕἸ]. ἀουιμῖη χυρῦοκ. 

090. [Ιὰ ἀϊὸ προ ρϑιρι θη 
Ῥνίομν ΚΙ. ἄθη [τ 816 πδομθ 6 .}}1- 
Βθηὴ ὙνοΡύνν ΘΟ 561 ἄσγοῖ οἷμθ Ρᾶ8- 
β6πάθ ὙΥ ὁπάπηρ ἃν, ἱπάθιῃ 5816 ννὸ- 
ηἰρδίθ 5. 50ν161] νοῃ ΠΕ]. δυνναρίοί, 
ἀδ55 516. ἀἴθ μ Πρὸ Ἠδπα]πρ᾽ πΙ μι 
ἀυγο! πὰ ]}6 οἰ ἃ, ν )})ὰ βιόγθῃ 
γοΡ6. 2 4|16} ὑπ᾽ εὐφήμου 
βοῆς, ὑπ᾽ εὐφημίας, α αὐδ 1} δα- 
[61, Κοίη ῦδθθ58. οθη θΡί προ π6 
Ἠθά6. ὙΥῸ1 πἰᾶπ ἅ}06} ἀμογιδαυρί 
Ζι τοάθη Βοάθηκοη ἰσὰρς ἀπ πίοι! 
ὈΠΥΘΡΒΘΠΘΩ5. οἷη Οοπιϊηῦδθο5 ΝΟΥ 
[Π]6 πὰ 2 ᾿ά556η, βροννᾶπη ἀϊὸ νΥ θη- 
ἀσηρ βουδάθζι ἄρῃ 5΄ηπ ομηι δἐἰθγυ- 
ἤν 61. Οὐ 192. 

θ94{{ [Ιηὰ βᾷπχζ ἅμπη]οῖθη Αθηρ- 
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πιάγκαρττ᾽ , ἄναχτι τῷδ᾽ ὅπως λυτηφίους 

εὐχὰς ἀνάσχω δειμάτων ὧν νῦν ἔχω. 
χλύοις ἂν ἤδη, Φοῖβε προστατήριε, 
χεχρυμμένην μου βάξιν. οὐ γὰρ ἐν φίλοις 
ὃ μῦϑος, οὐδὲ πᾶν ἀναπτύξαι πρέπει 
πρὸς φῶς παρούσης τῆςδε :τλησίας ἐμοὶ, 

μὴ σὺν φϑόνῳ τε καὶ πολυγλώσσῳ βοῇ 
σπείρῃ ματαίαν βάξιν ἐς ττᾶσαν πόλιν. 
ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἄκουε" τῇδε γὰρ χἀγὼ φράσω. 
ἃ γὰρ τροςεῖδον νυχτὶ “τῆδε φάσματα 

-“ΣὟ» “Ψ ᾿ “Σ΄ ΄ 

δισσῶν ὀνείρων, ταῦτα μοι, 

εἰ μὲν πέφηνεν ἐσϑλά, δὸς 

΄, 3 

“Ζύχει᾽ ἀναξ, 

τελεσφόρα, 
εἰ δ᾽ ἐχϑρά, τοῖς ἐχϑροῖσιν ἔμπαλιν μέϑες" 

βίθη ννϑπάου 510} [οκαϑία 0, Ἀ. 
911 ες ἀπ ΡΟ] οι ων Κοίο 8, ἢν 
λύσιν τινά πὰ ροννᾶϊρθη, δ 
μἷον ΚΙ. δὴ ἀθηβθιθθη ἀοιε εὐχὰς 
λυτηρίους δειμάτων υνἱομίοί. 
ΚΙγῦ. Ποῖβϑὶ ἀϊθ Πι θη θυ πη (ἡ παρ.» 
νΒ]. ὅ04) ἵϊη ἀἰθ Ορίογβαθθῃ ἀδι- 
ΓΘΙομ θη, νοΡραμ δῖ ἂη ἀϊθ νοῦ ἄθμ 
ῬΑ]Παβϑὺ ΒΘ ΠπαΠΙοΙ6 δίαϊαθ 465 ΑΡ0]- 
θη ᾿Δγυιεύς ΠΘΡ ΠΕΣ. 

090. “εὐχὰς ἀνασχεῖν 80} 
χεῖρας ἀνασχεῖν, ἀθν Ηαϊϊαπρ ἀθν 
εὐχόμενοι. ΝΕ]. ὅρκια τέμνειν. 

091. 509 πὸ ἀθηπῃ, ἀρ ο]]οη. 
ὸνΡ αοἵε «18 Εφικυγίοβ, ἀροίγο- 
Ῥάᾶϊοβ, ΑΙθχίῖκακοβ μἰθ55 ἃ ΤΠ ΠΟ ΠΘ ἢ 
Οὐυ]τυδϑιαιϊοπ προστάτης (ΤΡΔΟΙ. 
208), προστατήριος, νὶ Ανίθμῖβ 
Α6850}). ϑερί. 449 προστατηρία, 
γγ6 1} θεῖ. ϑεοὲ σωτήριοι ἴπΠ61]} 
γοη ἰθγοπ Ομ! Ζ] 1] ηροπ. ἀρνν ρθη. 

θ98. χεκρ. βάξις, νοΥῃ 1 }- 
π65 Βοάθη, ἐδθ ΠΡ νϑγβίο ] θη 
αυῇ ἀὰ5, ψόραυ 65 δἰ 5.11], 
ἀδυϊοῖ: Τιοορη. 081 ταῦτά μοι 
ἠνίχϑω χεχρυμμένα τοῖς ἀγαϑοῖ- 
σιν. Μαυια} 15. Ἰοὺ ἃ15 ΒΘ ἀθυιη πῃ 
θη ηἷΐ αγόοαπὸ χεΐ γοροὲ 070 
εἰ605. 

040. πρὸς φῶς, νεῖ. 424. 
πλησίας, Αἰ. 1168. 

64]. πολυγλΆ. (198) βοῇ, 
520. 6001. 

042. Εἰς π᾿ πεν 00 κήρυσσέ 
μ᾽ εἰς ἅπαντας, νη πιῖοι α η- 
ΓΟ ἀ δ Τιδπῖο. 

048. Ναοϊι ἀον Βορυπάπηρ, χνᾶ- 
ΤΠ 516 πίοῃν ΟἸθπ τἱῦ ἀν ϑρΡΓ Δ 016 
᾿οΡδαβζα Γοῖθη υνᾶρθη αὔρα, Κοιημΐ 
ΚΙ. ἃυῦ ἄδθη (ἀδάδηκοπ νοὸὰ θ98 
ΖΌΡΙΟΚ: νν 16 Ι0ἢ 480 ππη 16- 
ἀθηῃ πιι88 (κεχρυμμένως), 590 
ὖλο ἀυ ποι ἀθίπον 6185 
ἃ ἃ ΟΝ ἃ. 

040. θαροῖι εἰ μὲν....., εἰ δὲ.. 
ννοράθη ἀἰ6 δισσοὶ ὃν. 415 φινῖθ- 
ἴδομον Αὐβίθριης [ἄμρο, διπλοῖ, 
ἀμφίβολοι ᾿νεκοϊομπει. [ἢ ἀθπ56}- 
θη ϑδίππο ᾿μυοίαπ. ΑἸοχ. 10 δετ- 
τοί τινες χαὶ ἀμφίβολοι καὶ λο- 
ξοὶ χρησμοί. Ῥβδαάο - [μπ6. ΡΒΙΪΟΡ. 
15 νουάθη ἀἴθ Αο Π]  βοιθα δὲ- 
χϑάσδιαι κῆρες 11. ὃ, 411 ννἱθάον- 
δθβθιθῃ εἶ διττὴ εἱμαρμένη καὶ 
ἀμφίβολος. 

040. πέφηνεν, πέφυκεν, νγ6- 
δθη φάσματα, νΒ]. Απι. 100 Γ. 

047. ,,ϑιπὰ 516 ΙΓ, 50. 1855 
516. ν᾽] ἢ (βοϑίϑιίθ ἢ), ἀἃ55 
516. ) δῆ ᾿ῃθἰπθη ὙΝ Ἰἀου βδομθΡῃ 
ἴῃ ΕΥΓΠΠαΩς ΒΘ μδη. “ 16 γγονῖθ 
δὸς τεῖλ. εἶναι 5ἰπὰ Ροϊάθδη 

035 

040 

045 
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χαὶ μή μὲ πλούτου τοῦ παρόντος εἴ τινὲς 
δόλοισι βουλεύουσιν ἐχβαλεῖν, ἐφῆς, 
32 ξς; “-» - , θδ0ἀλλ᾽ ὧδέ μ᾽ ἀεὶ ζῶσαν ἀβλαβεῖ βίῳ 

’ 3 "Ὁ “ ’ 3 ᾿ ’ 

δόμους ““τρειδῶν σχῆπτρά τ᾿ ἀμφέπειν τάδε, 
φίλοισί τε ξυνοῦσαν, οἷς ξύνειμι γῦν, 

3 "Ὁ ᾿ 

εὐημεροῦσαν χαὶ τέχνων ὅσων ἐμοὶ 
’ ᾿ , ᾽Ὰ , 

δύςνοια μὴ πρόςεστιν, ἢ λύπη πιχρά. 
"ΑἼπολλον, ἵλεως χλύων 

δὸς πᾶσιν ἡμῖν, ὥσπτερρ ἐξαιτούμεϑα. 
τὰ δ' ἄλλα πάντα χαὶ σιωττώσης ἐμοῦ 
2 - ΜΑΙ Φ"ν.} ὁ δ ΩᾺ , ; 
ἑπαξιῶ σὲ δαίμον ὃντ ἐξειδέναι. 

᾿ , ι ᾿ Ὁ Γ᾿ ΠΑΠΕΕΓ Ύ ΑΝ ἌΡ Ὁ 
τους ἔχ 4ιὸς γὰρ εἰκὸς ἔστι 7“τταἀνϑ' ορᾶν. 

ἸΓΑΊΤΔΑΡ ΦΓΙΓΟΣ. 

600 ξέναι γυναῖκες, πῶς ἂν εἰδείην σαφῶς 

εἰ τοῦ τυράννου δώματ᾽ «Αἰγίσϑου τάδε; 

ΧΟΡΟΣ. 
ον , τῚ ἔν; ον δι » -» 

ταῦ ἐστίν, ὦ ξέν᾽. αὐτὸς ἤχασας καλῶς. 

ΑἸ ἀθΡη βομθίηβδιῃ; ἔμπαλιν τες 
μὰ ἀοροητμ6 1}. 

θ648:.1΄ πλούτου τοῦ παρ., 
ὄλβου, νΕ]. 12 ἀρχέπλουτος. ὕ6)γ6ν- 
μᾶὰρὶ μλτ|55 ἀὰ5. ἀοθοὶ ἀθ5. Οὗ. χἱΐ 
ἄδθι μἰδϑίροη νοΡρ] θη ννοράθη. 

049. Ὠϊὸ τιον ἔς πᾶθθη θΟΓΟΙ 8 
Ἀδι βορῆορθη (10 ἢ.) ἀπά ππδοιθη 
Απρία δόλοισι κλέψαι χειρὸς 
ἐνδίχους σφαγάς (31) υπὰ ἀὰ5 διῇ 
(ἀομ οἶα ἀθββοιθοη ἀο65, νοη νν ε]- 
ομθῖὶ ΚΙγι. Η61] ογῆθ!. ΔΠῸ 
Γἅ}}} [ν ἀϊθ Ζυβομαποι" δὰ! ΚΙγ- 
τἄπη οβι 5. Ὑ οΡίΘ οἷηθ ἰγΡοηΐ50}}6 
ΒοΙθ μα ηρς. 

θ50. ἀλλ, πᾶιη]ϊοιι ἐφές, δός, 
Ζι. 72. 

051. ἀμφέπε ὑν, οὐΐ»ο. «--- 
σκῆπτρα τάδε, ἀϊ6 565 ΗΠ εν}- 
50} ΟΡ ἃ ἢὴ ἵ, νν 6] 0 65. [0}} 16 ζὶ 'ηπ6 
Βᾶῦ6, Ζὰ ἀπε. 473. 

6002. φίλοι ἀοσυϊοι νορβολδηι 
δυῦ ΑΘρΊ51}|05. 

058. εὐημ. Ρνάάϊοαι χὰ ξυνοῦ- 
σαν; τέχνων, 5ῖαιϊ τέκνοις, νοὴ 
ὅσων 551}: τέκνων ἅ}ῈΡ 

ὑ ἄθηι Ἠο]αϊ. νορᾶπ, ὙΜ61}] 65 
ἄθηῃ ἀδροηβαὶζ Ζὰ φίλοισι 1166. 
Πομο8}}. ον. 16 τὸ μὲν πρὸς 
ἀλλήλους ἀγωνίξζεσϑαι παραλεί- 
πειν, ἑτέρῳ δ᾽ ὅτῳ καχόν τὶ 
δώσομεν ζητεῖν. ΜΕ]. Γ ἴδον αν. 
δ1, 10. Α. 9. 106. ἀριμηοίηι πὰ 
ΟἸ ΡΥ βου μοι, ᾿ρ}η 5858, ΕρΡΊ βΌ πο. 

θδ5. )ὰ5 ΕἸΠΒΟΙ 6 ̓ Π 6] η 46. τη8]]|, 
ἀὰ5. Δηκ]ηροπάθ Δ ἰῃ “ύκει᾽ 4- 
πολλον ἵλεως χλύων, νρῖ. 612. 

θ66θ. πᾶσιν ἡμῖν, νἷν ππηά 
ἈΑΘΡΊΒ.Π05. ᾿ 

θ51. τὰ ἄ. πάντ α νογβοβ]οίονι 
ΒοΖοι μη ἀ(θ5 ὙσηβοΠ65, [9]. 
πὰ Οὗ. τδομίθη 61 ὅ616 ρὸ- 
50Π  ΠΠΠΠ ννοράδη. 

θ0ῦ9. Ναιάν! οι τ ὔβϑοη αἰ δῦμπο 
ἀθ5 Ζεὺς παντόπτης ΑἸ] 5ϑοπά 
50ῖη, Ζ1)8ἃ] ἀοι προφήτης Διός, 
ΠΑ ΡΝ ΕΣ ΡΠ ἢ 

θ00 Π΄Ὁ Ὑρ]. ἀϊθὸ ἅδπη! οι ϑὅθθηθ 
ΘΕῚΣ 024:1}..-.- πιῶ, ζῶν εἰὐνδι, 
ἢ δον 6 ΟΡ ννίβ585 6, ζΖι Αἱ. 
987. 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

ἢ καὶ δάμαρτα τήνδ᾽ ἐπειχάζων χυρῶ 
χείνου; τιρέττει γὰρ ὡς τύραννος εἰςορᾶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

μάλιστα τιάντων. ἥδε σοι χείνη πάρα. 
ΠΑΙΔΑΤΓΩΓΟΣ. 

ὦ χαῖρ᾽, ἄνασσα. σοὶ φέρων ἥχω λόγους 
ἡδεῖς φίλου “ταρ᾽ ἀνδρὸς, Αἰγίσϑῳ ϑ᾽ ὁμοῦ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἐδεξάμην τὸ ῥηϑέν" εἰδέναι δέ σου 
πρώτιστα χρήζω, τίς σ᾽ ἀπέστειλεν βροτῶν. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

Φανοτεὺς ὃ Φωχεύς, πρᾶγμα πορσύνων μέγα. 
ΚΑΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

τὸ ποῖον, ὦ ξέν"; εἶγτέ. παρὰ φίλου γὰρ ὧν 
ἀνδρός, σάφ᾽ οἶδα, προςφιλεῖς λέξεις λόγους. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

τέϑνηχ᾽ Ὀρέστης. ἐν βραχεῖ ξυνϑεὶς λέγω. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

οἱ ᾽γὼ τάλαιν᾽, ὄλωλα τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

τί φής, τί φής, ὦ ξεῖνε; μὴ ταύτης κλύε. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

ϑανόντ᾽ Ὀρέστην νῦν τε χαὶ πάλαι λέγω. 

θ68. ἐπ. κυρ ὦ, ΡμΠ. 223. ΑΘ 56}. 6712. Ὀϊ6ὸ ὙΥΪΘἀοΡμοϊαπρ ἀθ5. ἃ 
Ομο. 14. ϑυρρ!. 5888 τόδ᾽ ἂν γέ. νἶἷς 658. 
νος λέγων ἐξ Ἐπάφου κυρήσαις. 612. ἐν β ἸΝΗΣ 

πέρασα ὲ 0. ξυνϑείς, ἴπ8 
θ604. Αθδοῖν. ΒΌρρ!. 121 πρέπου Κιγχθ ΖῸΒΔΙΙ 6 [ἃ 556 π4. σιν ἰδεῖν. τ 
θ65. 0. (. 138 ὅδ᾽ ἐχεῖνος ἐγώ. 

ΝΕ]. οὔθϑη 4. 
θ06058β. (δ 1556 ἀοσίη δ οτί, 

ἀὰ Ὀνίηρϑοὶ ἡδεῖς λόγους, “|11|- 
Κοπὶπι ἢ 6.,΄ ἀσοΐρῖο οηλθη : 656 }.. 
Αρ. 1602 δεχομένοις λέγεις ϑα- 
νεῖν. ὨῸΡ ΑογΡ. ννῖθ οἵϊι ξυνῆκα 
(Δ1. 99), νεῖ. 1822. 1419. Ευν. 
ΕἸ]. 621 προςηχάμην τὸ ῥηϑέν. 

610. νεῖ]. ἀϊὸ Εἰηϊς. 5. 6. 

Ποοι Κοπηΐθη ἀϊ6 ἴῃ ἀϊ6 Τ ἀπδομαηρ 
οἰηρ νι θη Ζυβο δον. ἃ ν6}- 
βίθιθη :,, ἢ ΚυΡΖθὴ ΒρΓΘ ΟΠ. ἸΘἢ 
δἃι.5 νγ»ὰβ ἴθ 1Ἰβιϊρ ογ ἀϊοϊῖίοῖ 
μά})6,"" ξυνϑέτους λόγους. 

015. 16 ΙΘῃαἴ6 ΑὙΠ ΟΡ ἀθυ πη, 
ἀϊο ἀθρουγαβομοπὰ ἴγοιο Τἢαίβδοιο 
ποομ 5 ζὰ νυν ϑἀουῃοϊθα, νῖὸ 0. 
ΒΕ... 949:- 057. 0.; 6ὅ..ὄ 1588ὲ..ὉἁῬΙΝΗ͂: 
9393. Μ:4...2387- 

θ0ὅ 

610 

θ10 
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ἨΛΕΚΤΡΑ. 
ἀπωλόμην δύστηνος, οὐδέν εἰμ᾽ ἔτι. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

σὺ μὲν τὰ σαυτῆς πρᾶσσ᾽, ἐμοὶ δὲ σὺ, ξένε, 
τἀληϑὲς εἰχτέ, τῷ τρόττῳ διόλλυται; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

θ80 χἀεμττόμην πρὸς ταῦτα χαὶ τὸ τᾶν φράσω. 
χεῖνος γὰρ ἐλϑὼν εἰς τὸ χλεινὸν Ἑλλάδος 

σιρόσχημ᾽ ἀγῶνος, “ελφικῶν ἄϑλων χάριν, 
ὅτ᾽ ἤσϑετ᾽ ἀνδρὸς ὀρϑίων χηρυγμάτων 
δρόμον προχηρύξαντος, οὗ πρώτη χρίσις, 

670. νῦν το δὲ πόθι 
νὶο νοῦ] ΐη, 907. Απϊ. 181. 0. 
094. 

0171. ἀπωλόμην νορδοη ϑα- 
γνόντα, νὸν 614 ὄλωλα ννόδδη τέ- 
ϑνηχεν. 

θ18. τὰ σ. πρ., ΒοκΚα ὁ 
ἀϊοι απ ἀοῖῃ 6 ὦ 650} ἃ [6 υαπάὰ 
μ 50 }6. αἴσῃ. ποῦ ἴῃ ἀηξ } (ο- 
ΒρΓἄο, ἐμᾶς γ65 αϑὸ, τὰ σ᾽ αὐτῆς 
ἔργα κόμιζε Ποιμ., πἴοῦ. ΒΓΕ ΟΡ- 
““ἰρ, ἃ]5. ὁ" ἀο" Τοὰ ἀδ5 Βγυ Δ ̓ 5 
ΕΠ. πἰομὶ δηρίηρδ. 

0719. ΑΡΒΙ]ΟΙΠ] 1 ἰδὲ τἀληϑές 
δοννάμ!ι; ἀὰ9 Ρνᾶβ. διόλλυται 
ννὶο 99. 

080. χαὶ... καὶ 5ϊαι0 ἀ65 Θομ)- 
ραναιΐνοη ὥσπερ.., οὕτως, νΕὶ. 
6010. χὰ πὶ. 1112. 

081. Ζυ πρόσχημα (ϑιδαί, 
Ζίονάο, νῖο Ηρνοά. ὅδ, 28 ΜΙΙ6- 
ἴ05 τῆς Ἰωνίης πρόσχημα, ννὰϑ 
Π]ᾶΠ νΟ ἤθη ᾿Θυΐϊθη 566 η |ᾶ556η 
Καπη) {γ χυπἄοιοι “λλάδος, 
γγ6}} ἀϊὸ Ῥγιμίβοιθη ὅ 9 1616. 76 4θι 
ἨΦΙ]οπθα, ἴοι ἀθη βάγθάνρθη ἅευ- 
ὑπ ροννᾶμνρίθη ; ἄαπη ἀγῶνος 
(ἀγωνιστιχόν), Καὶ ἃ πὶρ [6 5Ρ ΓΔ Βα 
οὐον, ψοπηῆ ἀγών -- ἀγορά, 
ΒΘΡΡῚΙΟΙΟΙ ὙΟΓΒΔΙΠ]} 1 ῥ᾽ 5- 
οὔ ἱ. Α150 λλ. πιρ. ἃ γ. τεῦ 6 "6 11- 
ΟΡ νουβδι πη ρδοῦ νοῇ 
Βᾶπ: 6185, νῃ]. σὰ Δηϊ. 1204 

Ηΐϊορζὰ ἰρς Δελῳ. ἄ. χάριν, 
νν6 1} ὙΊ6]6 ἀθν Ὀ]οβθθη Ομ δα ϑὲ 
4] 6 ἀογι μη Ζορβθῃ. 

089. νῶν. ὀρϑέων (Πομι. 
ὄρϑια ἀῦσαι, ἰαχῆσαι, βοῆσαι) 
κηρ. ἀνδρὸς προχ. δρόμον. 
'ὰ ΟἸγιρία ᾿Ιθϑϑθὴ ἀἴθ Ηθ]]ὰποάὶ- 
Κοη οὐ θη 5. ἀυγρο! ἄθη χῆρυξ 
Ζαηδἄοὶιδι, 416 δρομεῖς ΔυΓΡι ἤθη, ἀπὶ 
Μιτὰρ ἐπὶ τὸ πένταϑλον καὶ ὅσα 
βαρέα ἀϑλα, Ῥαι5. θ, 24, 1. Ὀϊο- 
5610 6 Ερμα ρ ἃι0}} ͵6. [1η- 
[6 ἄθη νϑυβομίθάπθη Αὐιθὴ (65 
δοόμος δῖ ἴον δηίννθ ον ἂἃη στα- 
διοδρομία οἄδι" ἀθπ δόλιχος δρό- 
μος τὰἪ ἀθηκθη. 6] 76Π61 πηι 856 

τ ρίηθ. βα μη τηδρ] 1} 151 ΤΆ 50]}}, θ6ὶ ἀ16- 
561η ἀἴθβθ 6. μμΘ ἢ Ρ μι 1]5. ΒἰπίοΡ οἷη- 
Δηἀ 6», οπθ ἃ 52. η, ἀπ} ὉΠ] 65- 
560ηὴ ψνογάθη. [ῖὴ ἄδθη ιηθἰβίθη ϑρῖ6- 
θη δοϊιθίην πὴ ἄθπὶ 0] 1005 66" 
Αηΐδηρ δϑιηδοῦ! χὰ 5θῖη, ὑνοόγδυ 
ἀδηη ἀὰ5 5ίδάϊοπ [ο]ριο, ΒΟ ΚΙ Ζι 
Ι50}ν. νοὴ (]ο5 2214; 400} ἢ Δ0}} 
Ρ]αῖο ἴμ6ρ5. 8, 8994. σεαδιοδρό- 
μον πρῶτον ὃ χῆρυξ παραχαλεῖ. 
Ὀ16ὸ διαυλοδρομία ἀπ δοιμρ]]οἷν- 
ἴθ Αὐίθη [ο]ρίθη μ᾿ ΡΠ ον. ΗἸΟΡ 
50} οὐ πρώτη χρίσις βονδὰο 
ἄθη δρόμος θθχοίοι πο, 46 Ρ ἀὰ- 
1}8}5. ἴῃ 6 Ιρἢ Ζιοῦδὺ ἂἃπ ἀϊθ ΒοὶΠ6 
Καὴὶ, ἀἄ. ἢ. δηϊννθάθυ" ἀθὴ 0] 1 Π 05 
οὗὐον ἀὰ5 διδάϊοη, ὙΠ ΒΟ ΘΙ ΠΟ ΘΓ 
Ἴθηθη, 5. Ζζι 080. ; 
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εἰρῆλϑε λαμπρός, πᾶσι τοῖς ἐκεῖ σεβας" 

δρόμου δ᾽ ἰσώσας τῇ φύσει τὰ τέρματα 
γίχης ἔχων ἐξῆλϑε πάντιμον γέρας. 
χώπως μὲν ἐν πολλοῖσι πιαῦρά σοι λέγω, 
οὐχ οἶδα τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἔργα καὶ χράτη" 
ἕν δ᾽ σϑ᾽᾽ 

θ8ὅ. εἰςέρχεσϑαιν πὰ εἰςιέ- 
ναὶ ἵπι ἀθσοηβαϊζ χὰ ἐξέρχεσϑ αι 
ἰδ ἀἴ6 ΠΝ ΒοζΖθιομηη (65 
ΕἸΩ οί θη ἴῃ 616 ϑομΡράηΚθη. 

080. ὁμοίως τῇ φύσει (4. 1). 
λαμπρῶς) τελέσας τὸν δρόμον 
ἐστεφανώϑη, πάθοι 6" ἀϊὸ Ζυ- 
ΤὐΟΚΙορυπρ ἀδ5 [ἃ [5 56 ]- 
ΠΟΡ ΒΘΡΡΙΙ ΘΙ 6. (ο θη δηρθάθα- 
ἰοῖθη) Κα ρ ΡΥ 5 ἢ ἃ [ΓΘ Ποῖ 
ΒΊΘΙΟΙ βΘ 86, 801 ἄθη Εν- 
νναρίαηρθη, ἀἰ6 56ῖη ΑΘΌβ5ΟΓ6 5 6Γ- 
τορίθ, ΘΙ ΒΡΡΟΟΘη ἢαίίθ. ὈΙΟΜ ΟΡ 
μεθ π Οἵ ΠΟΡνΟΙ, ἀἃ55 ἀἷο μορφή, 
φυή, φύσις, ἀὰ5 κάλλος ἄδη [,οἰ- 
βἴθηρθη ΘΗΪΒΡΙΘΟΝΘ, 5. σὰ 0. (. 
δ18. Μὶὶ φύσις (56! ὅπ Καὶ τ- 
ΡΟΥΘ ἀ απ 6) γῈ]. Επν. ἐν. 120 
ὠ φύσις, ἐν ἀνθρώποισιν ὡς 
μέγ᾽ εἶ καχόν, ἄμ}. Ο. Β. 140. 
-- τὰ τέρματα δρόμ ου, ἀϊθ6 
ον. ὙΟΥΒΟΙΡΙ πᾶὸν δὰ ἀπΓ 6 }- 
ΙαυΓ πάθη Βαμπθη ἀ65 8υ- 
ἔδθϑ, ννᾶβ ΨῸΠ] ἃυΓ ἄθη 0] 10 05 
Γἄμνῖ. (1616 ἨΘΡαΒΘΟΡΟΡ πὶ Μυ9- 
δτᾶνο τῇ ἀφέσει Ὁάοι τἀφέσει, 
Ὑγ 6] ΟΠ 65. οηϊννοορ. ορκὶᾶνρὶ ἱρὰ 
167)7γυϊγυέηγυ Οτ75 25 οα᾽οογῖδι5 αἀθ- 
μαυϊέ, ᾿ἰῃϑ0 6 ἢ 6 πϊνλ οἸΘΙ ΘΙ ΘΙ 
ΘΒ ΠΟΙ ΠΡ ΚΟ χὰ Ζ1616 Κἂμη 16 
6Ρ διβροὶδαίδη; οὔθ" Θ᾽ ἀαρο ἢ] οῇ 
ἀἴ6 ΕΓ ΡΠ ἢρ᾽ 50 50} 61}, 4855 ἄθιη 
Ζυβοθ απο Αὐδϑρδηρθ- πη Επαρμαηοὶ 
ἴῃ Εἴη Ζιυβδιηηιθηῇοβθθη. Εἶη6 
5010}6 ΗΥΡΟΡΡΟΙ ἰδὲ οἴπθαι ΒΕ ρὶ- 
ΒΡΔΗΙ ΠῚ Δ βίη. ΔΠΗΡΘΙΘΒ56ΠΗ, ΜΝ ]ὸ 
Απμρ. Απιμ, Ρα]. 9, 557 ἢ γὰρ 
ἐφ᾽ ,ὑσπλήγγων ἢ τέρματος. εἶδέ 
τις ἄχ ου ᾿Ηἴϑεον, μέσσῳ δ᾽ οὔ- 
σιοτ᾽ ἐνὶ σταϑίῳ. ΕἸ 08 ΠΝ 
μὰ. Τίπιοη. οὐ ἅμ᾽ ἕπεσεν ἡ 
ὕσπληγξ κἀγὼ ἤϑη ἀναχηρύττο- 

ὅσων γὰρ εἰςεχήρυξαν βραβῆς, 

μαι νενικηκώς, ὑπερπηδήσας τὸ 
στάδιον, οὐδὲ ἰδόντων ἐνίοτε τῶν 
ϑεατῶν.) 

081. πάντ. (105 παμφεγγεῖς 
ἄστρων διπαῇ γέρας, ἅδη θε]- 
ΦΥ 615. 

688. ον". χαὶ οὐκ οἶδα μέν, 
ὅπως τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἔργα καὶ 
χράτη λέγω παῦρα ἐν πολλοῖς, ἕν 

᾿ ἔσϑι (ΞΞ ἕν δὲ λέξω). Ζα ἄθπι, 
ΘΒ] ει ἔργα καὶ κράτη ὈηΠΔ οὶ 
παῦρα ἐν πολλοῖς (ἃ15ΚυΐῖΖ 
Ζὰ 5011} Δογπάθ ἀπῖθΡ 46. 
ΒΡΟ556ὴ Μρηρθ) 85 Ργδαϊοαῦ: 
ἐν π. γΠθίονβοθον ἀορθηβαι νν16 
Ἴθορη. 6096 γῦν ἐν πολλοῖς 
ἀτρεχέως ὀλίγοι: ἀἃ ἴον πἰοδί 
1105 6ΟΡΖΆ] θη Καῆῆ, 50 
Βοίχὶ π0}} 416 Μοθπηρο 561- 
Π6Ρ [οΙδίαπηροη ἰπ 7} ΟΠ] 6- 
σΘηΒοΙῖ, 610} 6 1 6}" δ8- 
νν 1] 6 50]]. --- ξ. καὶ κράτη, 
Ηθηἀϊαἀγοΐῃ, ἔργα, κράτους, 
κρατερά, “ῖο 125 ἀπάταις καχᾷ 
τε χειρί. (Δπᾶγο: ,, πὰ ΚαΓΖ Ζὰ 
56 1η, 6} Κοῆπθ οἰπθα 50] ἤθη δίδη- 
π65 Κιυδ[ιθιβιίσηρθη πἰοἢ!,, “ἃ. ἢ. 
Κοηπὸ Νιθιηδπᾶ, 46 Ρ' ἱπ Ζὲ γν6- 
δ᾽ οιομ θη ννἄρο. ΑΡῸῚ ἄδζΖιι βιἰπηηΐ 
ἕν δ᾽ ἴσϑι ποῦ 0}. ἃ ἀΐο 
γ]ρ., πη ἴα556. 516 80 Οὐδ᾽ 80, 
υηρο ρα. υπὰ 80] νν ΟΡ ΤΆ] ἰδῖ;, 50 
ψ ΟΡ ἢ 6. 10}: οὐχ οἶδα" τοῖα 
τἀνδρὸς ἕξ. καὶ χράτη, ννοῖδ5 
ΠΙΟ!, 16. ἸΟἢ 10} 61 ἀθ" Μθηρο 
465 ΡΡοῖβυν γα ΐρθη ΚΡΖ [556 50]}: 
ἀν ΑΓΙ βἰπά ἀθβ. Μδμποβ ΤΠπαΐθη; 
ἀοο} ΕἾπ5 ΘΡ Δ 6. νρΙ. 0. ἢ. 
1251 χγώπως μὲν ἐκ τῶνδ᾽ οὐχέτ᾽ 
οἶδ᾽ ἀπόλλυται.) 

090. εἰςκηρύσσειν, 

----ὦ Ξ---Ξ- 

ΜΙ ρ6- 

θ80 

090 
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[δρόμων διαύλων ἀϑλ᾽ 
τούτων ἑνεγχὼν πάντα 
ὠλβίζετ᾽, ᾿ΑΙργεῖος μὲν 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

[4 ,ὕ 

ἄπτερ νομίζεται] 
ταἀτσιιγνίχια 

ἀναχαλούμενος, 
ὄνομα δ᾽ Ὀρέστης, τοῦ τὸ χλεινὸν! Ἑλλάδος 

6095 “4“γαμέμνονος στράτευμ᾽ ἀγείραντός ποτε. 
Χ “ Χ »Ὕω9 

χαὶ ταῦτα. μὲν τοιαῦϑ'" ὅταν δέ τις ϑεῶν 
βλάπτῃ, δύναιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἂν ἰσχύων φυγεῖν. 
χεῖνος γὰρ ἄλλης ἡμέρας, ὅ." 

τέλλοντος ὠχύπους ἀγών, ἣν ἡλίου 
ἱχιπιιχῶν 

Ἴ00 εἰρῆλϑε πολλῶν ἁρματηλατῶν μέτα. 

εἷς ἦν “Αχαιός, εἷς ἀπὸ Σπάρτης, δύο 

νν ὄ!Π]} 16} εἰςχαλεῖν νὸν ἄθῃ βρα- 
βηδι, ΡΝ δ 9.9.8. 

691. Πῖ6 Θ.6]]θὴ δρόμων διαύ- 
λων πένταϑλ᾽ ἃ νομίζεται, ννὰϑ 
τηὰπ ἄσγο ΕἸηϑοίζαηρ ἀρ πηδιιὶ- 
56 θη ΒῸΡΠΙ περ  εθλ᾽ ποιά ν- 
ξ΄ ἄδμι γοῦβ6 θόφυθιῦ Βᾶϊ:: τες 
τῶν ἃ πένταϑλα νομίζεται, Αι- 
ἰγδοιίοη [ν πεντάϑλων ἃ νομίζε- 
ται. ΑΡῸΡ ἀϊὸ Ἡᾶγις ἀθν διραποίαν, 
ἀονῦ δἰαίὶ πένταϑλον υπορμῦρίο 
ΡΙῸΡ., ἀἴθ ἀπου]αιθιο νον ἀπ οΡ απ 
ἀθν Εἰ 511}6 πεντάεϑλ᾽ υπά ἀϊθ 
ἀπϑομβδηθη ἈΠγ ἐμ θη ϑρυθο θη. ρ6- 
Βθη 716πη6 Βαββιιηρ. Ἠδοιδὲ νν8}}}- 
ΒΟ ΘΠ ἢ ἰδ ἀν Ψ 5 πηδομ!, ννο- 
[ἅν δυο! ἀϊθ ἀπκὶᾶρο ΟΡ πηρ; 
δρόμων διαύλων ἀπά ἀδ6ν ΡΙυτν. 
διαυλοι πουρὶ, ἀὰ ἀδν Πίδυ]ο5. πὰ 
οἷἶπθ ΑἹ ἀδν δρόμοι ΜΡ. Ζὰ 
ὅσων ορρβάηχι ἀ6ι" “2 αϑδ)} ΘὨ] Δ η ἐς 
Ἰοίοθε ἄϑλων: Ον. βίθρίο ἴῃ 4|16 
Ατίθη. ἀδν Υ ὡν- απὰ ἴὶ Εὔπί- 
Καπιρία, ἀ. δλμα ποδωκείην 
δίσκον ἄκοντα ΤΊδοτς νυὶο 65 νι" κ- 
᾿ο ἴθ θη ϑρίθίθη νουῦκᾶπι, ἀδ58 
οἷα Κἀμιρίου. ἂῃ ἄθιῃ πδμ. ΠΟ θα 
Τάὰρο ἴῃ νϑυβοβθάποη Αὐίθη, ννῖθ 
'πὶ δίαάδἭῇῆοαιη πὰ Π΄α1108, δἰ θρίθ. 

6092. πάντα τἄπ., 4116 ἀϊδ 
ἀαϊατ ἃ 8 6862 θη δΊ6 56η- 
ΡΡΘ 56, πίοι πάντων, ἀὰ5. 50!0η 
ἴῃ ὅσων -- τούτων ἰϊορὶ. 

0095 ἴ. 16 415 τριςόλβιοι βοίοϊον- 
ἴθ ΚΙθροῦ ἴῃ ἄθα Ναιϊοπα!βρίο θη 

εὐφημοῦντο χαὶ ἐδαχτυλοδεικ- 
τοῦντο νη ἄθν βἰδιποπάθη θηρο. 
αν ὀθη Πο θη. νορκαάπάϊριιρ β56- 
ιὸνγι Νοπηιηρ 465 Ναιηθηβ, ναΐθυβ, 
ἀθν Ποία: Ὀρέστης ᾿4γα- 
μέμνονος Ἂργεῖος, 
ν 6 μοὶ Βοἤαραηροη τίς τίνος τί- 
νὸς πατρίδος, κι 0. (. 204. δ- 
Ὧν ἂν ακαλούμ ενος, ΝΘ ϑοηϑὲ 
ἀνειπεῖν, ἀνακηρῦξαι. 

094. ΨΥ]. χὰ 1. θὃιϊ1᾽ε νορυῖη- 
ἀπηρ Ὀρ. τοῦ ᾿4γ. νῖο ΡΙΠ]. 
1023 οἱ ““τρέως στρατηγοί, γλιι 
Αἰ. 112. Νὶι ἀγεῖραε νβ]. Ῥιο. 
1, 9. Αη τὸ κχλεινόν πϑίμιὸ ἴομ 
Ἀπϑίοβϑ, ἀὰ οὔβδὶ 081 ἄθυϑο}}6 
ΜΟΥ 550} 155. ὙΙΘΙ]Π ΘΟ υ πἴθν, πἰοι 
ἀουῦὶ, τὸ χουν ὄν, πᾶοῖ Αἱ. 1196. 

090. ΑΘ] Αἰ. 4558. 0. Ε. 
ῶ44. --- ἰσχύων, οἷα 8διᾶτ- 
ΚΟΘΙ, οἸῃ6, τις, ὶθ Αἱ. 154. 

098 ἢ, ἱππικῶν (νοῦ τὰ ἕπ- 
πικα) ἐπα τος θ᾽ 4 Ή 167. ὀηιίοσί»6. 
γε]. Αἰ. 1080; οὐ εσ τ πρν νῸ 68 
σποδωκία δ, ννἷθ 935 ἀρι- 
στόχειρ ἀγών, ἬΜΗΝ δρν ὅ, 91 
δρόμοι ποδαρκεῖς. 

100. εἰςῆλϑε, 6085. 
101 {{.- θ1Ί6 Μιυ ον ἀπ ἄρῃ 

Ῥυνθὶβ "αὶ δορὶν. πιοῖδυ ἃι5. ὙΟΙΚογ- 
80] 6 η ρονν ἅμ], ν ] οι ἀθν ργ- 
ἸᾷϊἸβοιθη Απρ} Κυγοηΐο δηροηδνίθη 
απ ἄἀογοη Βοιμο ρα ἃπ ἄθη 
Καιηρ!ί!δη. παιῦγ! οι ΚΙαπρ: 50. 46. 
(ΡΟ 150}}6) ἃ οἰ ἄθυ, ἀον ΜαρηΘ516 
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“«1ίβυες ζυγωτῶν ἁρμάτων ἐπιστάται" 
5 3 “ὦ , ᾿ 

χἀχεῖνος ἐν τούτοισι Θεσσαλὰς ἔχων 
[4] ς , ἜΝ, 2 3 , 
ἵππους, ὃ πέμπτος" ἕχτος ἐξ Αἰτωλίας 

ξανϑαῖσι πώλοις" ἕβδομος Π]άγνης ἀνήρ" 
ὁ δ᾽ ὄγδοος λεύχκετεπος, Αἰνιὰν γένος" 
ἔνατος ᾿ϑηνῶν τῶν ϑεοδμήτων ἄπο: 
Βοιωτὸς ἄλλος, δέκατον ἐκπληρῶν ὄχον. 
στάντες δ᾽ ὅ9" αὐτοὺς οἵ τεταγμένοι βραβῆς 
χλήροις ἔπηλαν καὶ κατέστησαν δίφρους, 

ἃι.5 ΤΙ Θϑϑα] θη, ἀ6Ρ Αθηΐϊᾶπθ, ἀδὺ 
Βδοίον διι55θ}" Ογοβίθϑ, ἀθΡ ΓΡΘΊΠΟΙ 
αἷς. ΑΓΡΊΝΘΙ δυβοραΐοη νά, ἀὁ6}ι 
ΑΡῸ νοῦ ΡοκΚὶβ ἅϊ5 ΠΟ ΙρΡ. ζΖυ- 
τοῦ. Ηϊΐϊογχὰ [ἄρῃ ἀδὺ' ρδιΡΙ οἰ 56 }}6 
ΒιοδίοΡ ἀθη Αἰμθηθῦ, ἀδὺΡ ζιυϊθίζι 
ΘΙ ρον Ὀ] 6 δὲ, ουϑομοη δι" 8η πθαη- 

ἴον 516} 16 οδἴπθη τ πθΡ οὕπει θη 
ΡΙαΐΖ μᾶϊϊθ, 4ἃ]5ς ἀὸῦ ἂῃ ΖΘ [6 
516}16 δηγοηάθ, ἀθὸβ ἀορβδηβαίζθϑ 
αν πογθοϊβοζορηθ ϑρᾶνίδηογ, 
ἀθν' 5'οἢ ποῖ 6 'π ἀθνΡ θηρδ νϑὺ- 
Ππορῖ. Ὠΐϊὸ θεϊάθῃη Κυγθηᾶθν ἰπά 
δοπᾶηηΐ, νν6 ὶ} ἀδνΡ Βυθ ἀθ5 516- 
ΒΟΓΒ υαπὰ ἀξ5 Β'αβί - δ θ Γ5 βίϊθρ, 
ννεηη 586 |08ι [6π6 ἰἢγῈ" ἁρματη- 
λασία παϊθον ον μιἴθη {μὰ γϑν (Ζὰ 
1217) ποθι. 5116 Πα]ίθη Κοηηίθη. 
ΑἸ β᾽θίοιθπι αγυηάθ θόρα} αἷδ 
Νοηπιηρς ἀδ5 Αθίο ΡΒ, ἄξββθη Πει- 
μι} ΒιΡαθῸ 8, 590 ἀδν ἱπποτρο- 
φία ᾿]06  ἀθ ἀθββμα!" νὶθ]ρ6- 
ΡΥΪοϑῆθη ΤΠοββα] θη. ἂη ἀΪθ ϑεῖία 
5.6}. 

102. Ὠϊ686 ἀογ εὔιππος, διώξ- 
ἱππος, εὐάρματος Κυράνα δηρε- 
μδνριβοη Βαγκᾶθγ νᾶγθη ἃ]5 τε- 
ϑριπποβάεαι θοράμιιι, Ηδθροά. 4, 
110; πᾶο! 4, 189 τέσσερας ἵπ- 
πους συζευγνύναι παρὰ “ιβύων 
οἱ Ἥλληνες μεμαϑήκασιν. Ἰθάνον 
Ὸ}] ζυγωτὰ ἅ., πἰΐ νοὶ 
ξυγά θοϑρᾶπη 1} ΒὲΓ ϑ080]. 
ἀξζύγων, ἃ. ᾿. διζύγων οὔεν εὖ- 
ζύγων. 

103. ΤΙ β5  ]Π  Βοῖ6 Θιαϊοπ, νυν 61} 
ἵπποι Θεσσαλικαί, “ακεϑαι- 
μόνιαι δὲ γυναῖχες δ᾽εἴοι. ἀυδ5ο- 

ΘΟΡΒΟΙΚΙ65. Υο 

Ζϑιοποὶ νάΓ θη. --- ἐν τούτοισι, 
ὭΘΡθ6η ἄθη ρϑηδηηίθη, 806} εν] Β6- 
χὰ ἃ ἀἰ6 Εοϊροπάθη, ἰῇ ἄἀθγθῃ 
Μιιθ 6" βἰδηά. 

1006. λεύχκιππος, οἷα ᾿δ6ϑ8οη- 
ἀον5 διιβζοιομηθηάθβ Βοίννογι, ννῖθ 
ον ἀἴο Πιοβκαγρθη, Μο]οπι θη [16 15- 
56η : "61 ΗΙρροπαχ ἴα" ἀ6γ Κῦηϊρ' 
ἀθΡ Αθηΐϊθνῦ ἤθιθθο5. δι ΘΙ Π6ΠῚ 1η1} 
Θρήκιαι πῶλοι λευκαί θδβρᾶπηϊοη 
ϑ άροη. Ιπ Αἰμθὰ ρβαϊζθη λευκαὶ 
ἵπποι [ἂν θΟβοπ 6 Γ5. 510]2. 

101. ϑεοδἔιμ. » ΨΜΕΙ] λιπαρὰ 
χϑὼν Παλλάδος, θεῖ Αὐ᾿βίορ απ 68. 

108. δέκ. ἐχπλ. ὄχον, ἀϊδ 
26) η28}} ἀδὸν δ αρθη νο]]- 
πδομθηά, δέκατος ὀχούμενος 
αὐτός: ἀπηηοι Επν. Ιῥμ. Ῥδαν. 
296 πολλοὶ ἐπληρώϑημεν ἐν μικρῷ 
χρόνῳ. 

109. 8516 5.6]]}}16η 510} ἴῃ ἀθ} 
Ονάπιπρ δυΐ, ννο 416 Καπιρίρ οἴ Υ 
ἄθιη [2056 ΖΓ Ὁ]5)}6 516 προ 656. 
Ασοι 11. 28, 352 Γ δηϊβομοιάθι ἀ4ὰ5 
[905 ἅθο" ἀϊθ ΒΦ μ θη Ὁ]ρ 6, δι 
ΘΙ 6ῃ 6. ἀδγαπὶ νἴ6] ἀηκᾶπι, Ὑν61} 16 
γΘΙΓΟΡ πιᾶπ νοπὶ Αὐϑρδηβθρυηκίθ 
ἴα, δἴηθη ᾿ ἀθβίο δΡΟββ6"Ὲ ΚΡοΙβ5 
Ζ8 Ἐπ ύδε Ῥυ, μαίίο. --- ὅ9᾽, ὅϑι, 

Ηοιι. ὅϑι ἔλαχον. ΓΟ Π 
χλῆρος πάλλεται, ἈΑπὶ. 592; πίοι 
κλήροις πάλλεινεε: χληροῦν,ἀα Γ Ὁ ἢ 5 
ϑδομάντ6}]} ἀὸς [0865 "6- 
5 {Ππ|1} 6 π,, θυν ἄγ], ΒΒ Ή ΠΣ 

ε 

νυν εὐχὰς ἀνασχεῖν 686, ὁρχια 
τέμνειν --- τῷ τέμνειν τὰ σφάγια 
σποιεῖσϑαι. ἜΡοηβο ΑἸἰκιιᾶῆ ΕἾ. 

48 ζει πάλοις ἔπαλε δαίμο- 

Ἴ 
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χαλχῆς ὑπαὶ σάλπιγγος ἤξαν" οἱ δ᾽ ἅμα 
ἵπποις ὅὁμοχλήσαντες ἡνίας χεροῖν 
ἔσεισαν᾽ ἐν δὲ πᾶς ἐμεστώϑη δρόμος 
χτύποου χροτητῶν ἁρμάτων" χόνις δ᾽ ἄνω 

τι φορεῖϑ᾽" ὁμοῦ δὲ πάντες ἀναμεμιγμένοι 
φείδοντο χέντρων οὐδέν, ὡς ὑττερβάλοι 
χνόας τις αὐτῶν χαὶ φρυάγμαϑ᾽ ἱππιχά. 
ὁμοῦ γὰρ ἀμφὶ νῶτα χαὶ τροχῶν βάσεις 
ἤφριζον, εἰςέβαλλον ἱτιτεικαὶ πνοαί. 

Ἰθχεῖγος δ᾽ ὑπ᾽ αὐτὴν ἐσχάτην στήλην ἔχων 

νάς τ᾽ ἐδάσσατο, ἃ. ᾿. νογννγ- 
[6116 ἀϊοὸ Αδιῖον" ἀν ἀδιίον. (Πὰ- 
ΒΘ." ἰδὲ ἀϊθ Οογγθοίυν χλήρους ἔπ.- 
Ζ.1Π8] 516 416 (ὐοηβίγ αο!]0η 50 ἢ νν 6 - 
ΓᾺΡ ππδοῖθη νυ σι άθ, ἀηΖι} 5515.) 

111 {{ἰὀὌ Τὰν. 88, 82 Ποηιαπὶ αὐ 
δρθοοίαοινίιηι οογιδϑαϊθγηεγι: δὲ Ρ74 660 
οτέγγυ ἐιεδιοίγιθ, τ πο 65 ἐ, ἐγ πι6- 
ααηι αγϑηαγη, πα6 δοἰϊθηιηὶ 6α7"- 
ηιῖγιθ ἱπμαϊογηη, ἐηπαϊοὶ δοίθέ, ρ᾽70- 
οθε5ϊΐ. δη ᾿δδοιιθ αἴθ άβοι οι 
ἄθν οι ! ἀθναπρ ἀπ ΡῸ} 
ἀυσηρ ἀθν ἡ εῦβο, ννοάιρο! ἀν [ω6- 
561 ἀηδὰ [ΠἸὰ} 5810} ΓοΥΓ ρα ζοβοη νν]Ρα. 
6. «Βορεδηρ ν]θ Ι. 25, 902 Οἱ 
δ᾽ ἅμα τιάντες ἐφ᾽ ἵπποιιν μά- 
στιγας ἄειραν, Πέπληγόν δ᾽ ἱμᾶ- 
σιν, ὁμόχλησάν τ᾽ ἐπέεσσιν Ἐσ- 
συμένως " οἱ δ᾽ ὦχα δϑιέπρησσον 
πεδίοιο, Νόσφι νεῶν, ταχέως" 
ὑσιὸ δὲ στέρνοισι κονίη Ἵστατ᾽ 
ἀειρομένη. 

Τ1ὃ --- ἐνεμεστώϑη δέ, Αι. 430. 
114. κροτητά, ἠχητικά, οι. 

ὄχεα χροτεῖν, κροταλίζειν. 
115 Π΄-΄. ΑἸἸ16. οἤπὸ [{{π|6Ρβο] θα 

ἀγίθθοη ἴἢρο ἤοβθθθο ἃη, δι ἐὰ85 
ΕἸΠΟΡ αἴθ. Απάθρη. ὕβογμο θη 
τοῖο. Ὠ1θ68565 [ΠΡ γῃο] θη δἰ 
1] Ἶ5 0} ἀπο γχγνόας, ἰπάθιι 
πᾶη οὐδὲ ἄθη ἢδάθινη δ᾽ ΘΙ ΟΝ Ζυ Κοιι- 
16 η 500} 16, ἀλη απ ΡῸ} φρ. ἕσισ. 
Βοζοίονποι. ΚΕ]. ἤδο ον ψῶτα χαὶ 
τροχῶν βάσεις. ὰ5. πυπδολοὶ 
δ ηϊο ἄθν νογάθγιηηηο [ἢ  η 6 
ἀὐδρᾶπη βομάσπιμ δ ἴθ Ἀὔοκθη ἀθ5 

ΖΟΡϑΟ  η61- ὁ 

Δ ἄδιη πἰπΐθη οἴποπ, φυνεῖγδανι- 
βοὴ ήαρθη 5ἰθιθπάθη [ΘΉΚΘΙ 5, 
ἃηᾶγο, σζὰν ϑ6ῖτο ΓὰΡ 6 πα, αδομᾶμμι- 
ἴθη ἀϊεὸ Βἄδον ρὸν ΝΟ αΙπὅῃηον. 
Αυ5 ἤφριζον ογράηψι, 510} Ζὰ 
εἰςέβαλλον Ἰοῖοιι ἀφρόν, ἄλμον 
Αβγηάθίοη ννΐο Αἱ. 60, Ξε (ἤφρι- 
ζον χαὶ) ἀφρίζοντες ἈγΈβαλῖθας 
1,23, 819 Διομήδεος ἵ ἵπποι... Αἰεὶ 
δίς ρου ἐπιβησομένοισιν ἐίκτην, 
Πνοιῇ ὁ ͵ ᾿Ἐὐμήλοιο μετάφρενον 
εὐρέε εἰ ὥμω Θέρμετ΄ " ἐπ αὐτῷ 
γὰρ κεφαλὰς καταϑέντε πετέσϑην. 
γι. ὅἄδθον. ὃ, 111 λμηῃθϑοιγξ 
δριηνὲὶδ Παίμμαιιο 8016} ἔμ7)}. 
τ20 Π΄. Ον". Ιοηκίο, 580. οἵ, δ οὔ δα 

παπα αηΐϑη δη ἀἴο νοάθη στῆλαι Και, 
π}Ϊ; (ἀ βο οκΚ δοίη ἀοϑρᾶπηῃ, ἱπάθηι 
δ' ἀϊὸ Νὰθθε ἂὴ θη Βᾶπά ἀδθ6" 
νύσσα (ἀε5 χαμπτήρ), ,5ιΓ Θ᾽ [δ ἢ 
Ἰ1655, ἀὰ5 Τοῦτο [οἰ ἢ} 55. Π}1Π- 
ἰὸν [ΡΟ αϑϑθηά, νυ 6} 65. ΓΟ 5 ἢ 
ἄθη ϑοθνναιρ ΖῚ ᾿μδο θη δαί; 
ἀα5 Ιἴκὸ ἀάροροπ 6 }} ΘΓ ἰπὰ 
Ζαϊμθ, ὙΝ61] δ] ἀθϑθθη νοῦ 510 }}- 
{56 Βίδδαης "θΐμ ϑοιννθηκοη ΑἹ- 
168 δηκᾶμ. ῖὸ ἐσχ. στήλη ἰδ 
ἀϊοὸ δὴ βμοϊάθρη πάρη 5.6 θη 0 
νύσσα, ἀφγοη ἃμβδοιβϑίθη Βαηδ οΓ 
5 Ρ6 6, νρῖ. 900. Ννοὴ ἄδπ νοῦ 
ἴπ εἶπ Ἀοῖμο ρδοβρδηηίθη ἤοββθη 
Πϊοϑϑοη ὁἷ6. θοϊάοη. ΠΡ η, ἀϊ6 
αηΐοσν Φόο 6. δίηροη, οἱ ζύγεοι; 
ΠΟ "οἸάθη 16 }5. ἀον Ζῦρο! ρὸ- 
Ἰο οί οὗ σειρκῖοι, ἀ6ν οἷπο ὅ 
δεξιός, ἄθῦ ἅπᾶάγ ὃ ἀριστερός. 
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ἔχριμτυτ᾽ ἀεὶ σύριγγα, δεξιὸν δ᾽ ἀνεὶς 
σειραῖον ἵσιπον εἶργε τὸν προρχείμενον. 
καὶ πρὶν μὲν ὀρϑοὶ τιάντες 

ἔπειτα δ᾽ «Αἰνιᾶνος ἀνδρὸς 
πῶλοι βίᾳ φέρουσιν, ἐκ δ᾽ 

ἕστασαν δίφροι" 
ἄστομοι 
ὑποστροφῆς, 

τελοῦντες ἕχτον ἕβδομόν τ᾽ ἤδη δρόμον, 
μέτωπα συμπαίουσι Βαρχαίοις ὄχοις " 
χὰἀντεῦϑεν ἄλλος ἄλλον ἐξ ἑνὸς χκαχοῦ 

ἔϑραυε κἀνέπιτιτε, τἂν δ᾽ ἐπίμπλατο 
γαυαγίων Κρισαῖον ἱσιτεικῶν ττεέδον. 
γνοὺς δ᾽ οὐξ ᾿4΄ϑηνῶν δεινὸς ἡνιοστρόφος 

ΗΐοΡ ἰδὲ Ἰοίχιρο ὃ προςκείμ ε- 
νος, πᾶ! τῷ χαμπτῆρι. Ονγ. 
ζο]Ροῦ ἄθη Ἀδροίη, τόπο Π]. 29, 
3522 Β΄. 320. Νοβίοῦ. ἄθμ Αμ1110- 
6Π05 ρβίοθι: τὸν δεξιὸν ἵππον (ἀουὶ 
ΜΡ δήθ ἐδ ΘΘΥΠῸ) Κένσαι ὁμοκλή- 
σας, εἰξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν " 
Ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς 
ἐγχρῃιφϑήτω ἘΣ ἐν λίϑου ὁ᾽ ἀλέα- 
σϑαι ἐπαυρεῖν, Μή πως ἵππους 
τε τρώσῃς κατά 8ϑ᾽ ἅρματα ἄξης. 
129 . ΑἸ]6 ζϑη Ὑδρθη μι] δα 

815 ἀδῆϊη αἴθ ργδάθ ἈΙσμ απ 'ππ6, 
νο ἀϊε οββ86 465 ἀθηΐϊδηθη ἀπγοἢ- 
Βοιθη υπὰ ἀθγο ἀορθηγοπηθη ρ6- 
δθη ἤθη δύ δρϑθη οἶπθ5 ἀδγ [ἰθγ6ν 
ΕἸ ΠΤ 1 1110 γε ρνΡΡαη δ ΘΡΓοβθη. 

124{. ἄστομοι, ϑύστομοι, 
ἀπειϑεῖς καὶ βίαιοι, βοηδὶ στόμις, 
στομίας ἵππος, ἴπι ἘΝ Ζὰ 
εὔστομοι. -- Οβίᾳ φέρουσιν, 
δοθῆ ἄἀυΓ0}, ἜΝ ΤΣ 1224, 
βοηϑί ἐχφέρειν, Ι. 29, 892. 

20:1. Ὁ, ΘΥΌς, ὦ χίηθ: ̓,᾿ὕποστρ. 
μέτωπα συμπ. Βαρκ. ὄχοις, δἃὺ 5 

ἀον νεοπάινπ ηρ, (ἄον ΒΑΒ]]ηΪ6) 
δογαίμοηκ ἰγοθη 56. νόγη τ] 
ἄδην (ἀὀβρᾶπη Ζυβϑᾶπηηθη; ἴπὶ ἀὁ- 
δεοωβαὶζ Ζζὺ 1729 ὀρϑοὶ ἕστ. δἱ- 
φροι. ϑοηϑί Ποῖβδὶ ἐχ (τῆς) στρο- 

ἧς, ἐχ τῶν ἀναστροφῶν, ἐξ 
ἐπιστροφρῆς ἀδ5561}"6. )ὰ δώδεκα 
δρόμοι ἀν} 1ο} ννᾶρθη, 50 50]] τ ε- 
λοῦντες (5ἰαιϊι πῶ ΡΗ βϑοιννεῦι 
ἵπποι νοῦ).... δρόμον δϑηζεῖ- 

δθη, ἀδ55 416 ΗΔ πὰ ἀνθοῦν 
ΘΙ ἄοκΊ οι. συράοκροιορὶ ννὰνΡ. ΝδοΝ 
Μο]]θπάθηρ 465 ϑδϑοβϑίαπ [,8υ}85 
11655 616. 0556 0} 4 6 η }Π1| 0 ῃ 6. Β6ΠπΕ}- 
ΠρΡΚοῖν ΒοΙρη, 4855 δ} 46. Θ᾽ 6 
νδβοηπηθηθ 5:6 θϑηΐθ ΓΆΒΟΙ νο] θη οὶ 
ψοράθη ννᾶραθ: ἀδθ ον ἕχτον ἕβδο- 
μόν τ᾽ ἤδη δρόμον τελοῦντες. 

121. Ξβαρκαίοις, 4ιβυκοῖς 
(102): οὗτοι γὰρ ἐσπούδαζον περὴ 
ἱπποτροφίαν" φασὶ δὲ αὐτοὺς καὶ 
πρώτους ἅρμα ζεῦξαι διδαχϑέν- 
τας ὑπὸ Ποσειδῶνος, τὸ δὲ ἡνιο- 
χεῖν ὑπὸ ᾿Αϑηνᾶς Ηοδγοῖ. ἘΤΘΙΠΟΝ 
1 5ϑδοῃίοι ϑορῆ. αἰ Ζοιγθομβηιηρ, 
ἀὰ βΒαγΚο διϑὶ νῖθ] βρᾶϊν βοργῦη- 
ἄἀοι νναγὰ, Ηδθγοά. 4, 100. 

128. ἐξ ἑ. κακοῦ, ἴῃ ΕὈΪΡ6 
οἴη 65 ΜΙ 556 ΌΒΟΠ0Κ5. 

129. ἔϑρ. κἀνέπ. οἷπ δοϊιίαβ 
Ποπάϊδάγοϊπ πὰ ΗΥΒΙΘΡΟΩρΡΓΟΙ ΘΙ Ὸα 
Ξε- ἐμπίτιτων ἔϑραυεν. 

190. ναυάγ ιαὰ ἱππικά, 

Τυῦμ π 6 Ρ. ρΟΘΟ ΟΊ ΟΡΙΟΙ 
ΕᾺΠΡ ΟΡΚΟ. θ)΄᾽΄Ά᾽Ὲ Βεπηρδμη 6ὁγ- 
50 θη τνῖθ οἷα βοί ΡΠ ἢ 65 Μίδου, 
ἀϊὸ ἤδημο" νι ϑ'θϑίαῃγοι", νρὶ]. 

1444. Ῥβουᾷ, Πεμη05:}. Εγοῖ. 1410 
πολλοὶ ϑρυλοῦσιν ὡς ἐν τοῖς ἵπ- 
πιχοῖς ἀγῶσιν ἡδίστην ϑέαν παρέ. 
χέται τὰ ναυαγοῦντα. 

191{{- εν ρον ηάίθ δἰ οπίβοδο 
ὙΥ δρθηϊθηκοῦ πἰΐ ἀὰβ νυ 8}, 
ΓΟΙδϑί τ 5ομη 6} }ν Βα 5 ἢ] οββοη- 

Κ ΒΟ. δοῖ ἀεβρδῆη Ζὺν δῖα. ππὰ 
1Ὲ 
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-- 2 ΄ 

ἔξω παρασπᾷ χαἀναχωχεύει παρεὶς 
΄ 2 ͵ , 

κλύδων ἔφιππον ἕν μέσῳ κυχώμενον. 
, 2 , ὔ 

ἤλαυνε δ᾽ ἔσχατος μέν, ὑστέρας ἔχων 
Ἰϑδπτώλους Ὀρέστης, τῷ τέλει τιίστιν φέρων’ 

«“ 7 φν, τῷ , ΄ 

ὅπως ὃδ᾽ ὁρᾷ μόνον νιν ἐλλελειμμένον, 
2 ων 2 ΡῈ , 23 ΄ -" 

οξὺν δὲ ὦτων χέλαδον ἐνσείσας ϑοαῖς 

σεώλοις διώχει, χἀξισώσαντε ζυγὰ 
2 , ΔΙῚ 

ἡλαυνέτην, τότ᾽ ἄλλος, ἄλλοϑ᾽ ἅτερος 
΄ , ς - 2 ΄ 

ἸΔῦχάρα προβάλλων ἱππιχῶν ὀχημάτων. 
χαὶ τοὺς μὲν ἄλλους πάντας ἀσφαλεῖς δρόμους 
3 “ 2 ΄ Ν -“"- , 

ὠρϑοῦϑ᾽ ὃ τλήμων ὀρϑὸς ἐξ ὀρϑῶν δίφρων" 
27 ,ὔ ς , 3 " 

ἔπειτα λύων ἡνίαν ἀριστερὰν 

ῃᾶ! ἄδη ϑομηθίὶθη 1, οἰνν 5 ἰηη6, 
ἱπάρι ΟΡ ἀὰβ ἴῃ ἀδθν 6 ἀδν 
Βαδη 510} νου κοῖπάθ Καπᾷιιοὶ 
ὑπηροῦϊ. Κρ]. 11]. 23, 420. 
γνούς, ἃθβοῖυϊ, νῖθ φρονέων, 
νοέων, ΚΊΙὰ 5, 560 18. 

132. ἔξω, πᾶι]. ἀπὸ τῶν ἐν 
μέσῳ, δαβννᾶνρί5, γϑομιβῃϊη Ιθη- 
Κοηά. -- ἀνακωχεύειν, πᾶυϊ!- 
568)" ἀυδάνλιοκ (7190) ἡπηλίϑο»ο, 
οι ορθη, ὧδ 6 ἄδην γμὶδϊ2- 
ΠΟ θη Ὑογίαθϑοη ἄοὸρ Βαμβὴ ἐϊθ 
ΡΙογάθ πἰομὶ νὰ ννοράθη χὰ [85- 
56η. -- παρείς, ἀφείς, καταλι- 
πών, Ἰ᾿ᾶϑοι ἀἷθ ἴῃ ἀδὸν ΜΙ 5108 
ψοΡρν Κοιηάθη. μοὶ ϑδοῖῖϊθ. Ααο} 
χλύδων ἔφ. (κλύδων τῶν ἐφίπ- 
σέων») ὈΠΟΙΡΕ ἴῃ ἀον Μοίδριον. 
134 ΠῚ Οὐ. παῖδ δῖον. ἀρ 9] ΟΠ Π1Ὸἢ 

ΖαυνοΚρϑ] α] θη, ἀπ δοίη Ρίογἀθ 
μὶς. ζύμη δηἰβομοι ἀδπάδη {[Ππ] Γ΄ 
δοιοηθη (Οἴοοῦο Αοαά. Ριυ. 2, 29, 
94 Κρο, μὲ αρτίαίογ' οαἰζίαζιιδ, ργ"ζἴμ5 
φιαῖπ αὦ ἤπθηι υογηίαηι Θητέο 5 8ι- 
δίΐποϑο.): ἀὰη 061 Δ0} ἃπι5Ρ}6 [8] - 
θη ἰπᾶ, ὑγοῖθι ὁ σάβοῖ ἀἴὸ Ρ[ογ ὁ 
ἃπ, ΔγΟ οὶ 6 ἄθπι οἰηχίβοθη π00}} 
ἀρνίσοη ΝΟΡΘη θα] 6 ἀρνν ΘΟ 56 1π4 
Βοῖοι, ἀάηπ νορᾶη οὐον Βἰπ 61" 1Ππὶ 
Γἅμγι. ΑϑμμΠ ον. ὙΥ οἰ Καιιρῦ 1]. 
23 423. 440 χνυνν ῖϑοι θη ΑΒΕ ΠΟΘΙ 5 
υπἀ Μοπο]Δ05. ὗστ. ἔχων 
ἵππους --- κεἰ ΑΡδίοι!; πέστιεν 

φ.. πιστεύων, ν“ἰα χάριν, ἦρα 
φέρειν, νϑ!. Ο. Ἀ. 1445. (Πᾶ5 ρ6- 
νυ] ἢ ὨϊηίοΡ ὕστ. βϑίθθπθ ὁ 
ἰδὺ δἰπηνν ἀν πὰ πᾶοὸ [8 0}. θΓ. 
σοι ρι. Ποὴ μέν 194 Θφηίβρυίομί 
πὰη 736 ὅπως δ᾽ δρᾷ, νἷο πδὸὴ 
μὰ. 5ἴαις 465 5ιῦγοπάθπ ὅ ὁ 
ὡς δρᾷ δοΒο ΠΡ η. 151.) 

190. ὁρᾷ νιν, ον. ἄδη Αἰδ6- 
ποΡ; ἐλλελ., πᾶμ!. ἐν τῷ δρό- 
μῳ, νἷθ Επν. ΕἸ. 608 οὐδ΄ ἐλλέ- 
λοιπας (50. ἐν αὐτοῖς) ἐλπίδα. 
131.ϑο αἷς, ννεὶ] Θεσσαλαῖς 108. 
138. κὰξ., ΟΥν. υαπὰ ἀθι Αἰ Θη6.. 
140. ἡἠλαυνέτην.«.ον ραΡ να 

ΑΡροϑιιοη, νρὶ. χὰ Απι. 200. 
Ρ]αῖο Ριὰδάν. 248» αἱ ψυχαὶ συμ- 
περιφέρονται, ἑτέρα πρὸ τῆς ἑτέ- 
ρας πειρωμένη γενέσϑαι. 

ἸλιᾺἽῖ. τοὺς ἄ. πι. α180 6ΠΠ: “- 
ὠρϑ. ὄρϑ. ἐξ ὁ. δίφρων 
(723), πδομάρυοκϑνο!, τη ἀϊθ νοη 
]Π16ὰ {{π|Ὰ 116 ρἸάοΚΊ ον νου β6}}01- 
ἴθ {{πι|ᾶυο σὰ ᾿οχοϑίοιιπθη, 15 
ὈΓΡΙ υΖΠοἷ ἀὰ8. βουάσδο Επάθ. οἷπ- 
υιϊ. Υρὶ. ἀπη]16 65 σὰ 0. ΚΕ. 
518. --- ἐξ ὁ. δ. νοπὶ δίαπάραποίο 
ἄἀον Ζυβομδθον ἃπ5 θοίρδο μοι, δὰ 
γι ομααρς ΓαπΡοη ἄθπι ὙΥ ρθη, 
ν 6]. 891. ζι Δηϊ. 411. 

1413. λύων, χαυνῶν, διὰ τὸ 
συμπεπλέχϑαι ὅϑοῖ01. 9.6 η. μμ} ἀθιὴ 
ΗΪΘπιθανν Ρ Κη νυ ρα ηρ᾽ δορά Π6- 
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χάμπτοντος ἵππτου λανϑάνει στήλην ἄχραν 
ὔὕ 2 ,ὕ , παίσας ἔϑραυσε ὃ᾽ ἄξονος μέσας χνόας, 

χὰξ ἀντύγων ὦλισϑε᾽ σὺν ὁ᾽ «ς ’ὔ 

ἑλίσσεται 

τμητοῖς ἱμᾶσι" τοῦ δὲ πίπτοντος πέδῳ 
χῶλοι διεσττάρησαν ἐς μέσον δρόμον. 

3Ξ-.. «Ὁ ς΄» Ἂ ΄ 

στρατὸς ὃ ὅπως ὁρᾷ νιν ἐχιτετττωχότα 
δίφρων, ἀνωλόλυξε τὸν νεανίαν, 

οἵ ἔργα δράσας οἷα λαγχάνει χαχά, 
φορούμενος πρὸς οὖδας, ἄλλοτ᾽ οὐρανῷ 
σχέλη προφαίνων, ἔς τέ νιν διφρηλάται, 
μόλις χατασχεϑόντες ἱτιπτικὸν δρόμον, 
ἔλυσαν αἱματηρόν, ὥστε μηδένα 
γνῶναι φίλων ἰδόντ᾽ ἂν ἄϑλιον δέμας. 
χαί νιν πυρᾷ κέαντες εὐθὺς ἐν βραχεῖ 
χαλχῷ μέγιστον σῶμα δειλαίας σποδοῦ 
φέρουσιν ἄνδρες Φωχέων τεταγμένοι, 
ὅπως πατρῴας τύμβον ἐχλάχοι χϑονός. 

πρη Ζῦρο! ἀθβ Κθη Παπάρίεν 65 
5008} 6Ρ 105 σὰ πιδοῆθη, Οθοὶ ἀἃ5 
Ῥίον πίοι σοι ον δημᾶϊν (721) 
ἀπά δὴ ἀδθη Βαπά ἀθ" ϑἅυ]6. βο- 
τάϊἢ. 

144. κάμπτ. ἵππου, θμύνν  ἀθι" 
86π. 085, οὐθι ΕγκΙᾶγιιηρ Ζὰ ἀρι- 
στεράν, ῃ δ π|}. ἀἄθη ἀθ5 ἀϊδθ 
Βιοριαηρβ παομῃθοπηάθηῃη, [11πηΚ8 
Βομβοπάρη, αδπάρίον ἀθ9. Μὶ 
στ. ἄκραν νϑΕὶ. 120. 

"41. Ὠϊο. τμητοὶ ἔμ. (11. 10, 
ὅ01 ἐύτμητοι) ἸηΔ] θη (85 εν- 
ὙἸΟ ΚΟ ἴῃ ἀϊ6 τη πη]ο ἴδ  Θη 56116 
ὑπ Ἠϊοθη ἀθ5 (ἀθβρϑηῃ8. 
τοῦ δέ.., 415 ΘΓ ἃθὸν, αὐτοῦ 
δέ... -- πέδῳ, [16] ἄπ Β ο- 
ἄθη Ζὰ, ἤοπι. πέσε γαίῃ. 

τῦῦῶ. Μὶιι Ειμοβ υπὰ Βὔμδτνιηρ 
τὸν νεανίαν, ἅδη 5ἰδυ!οιθη 
Ἴυπροη Μδπη, νβ]. 688. 

Ἴδ1. οἷα... οἷα, Αἰ. 551. ὉΪϊ6 
ψορθιπάυης ΣΡ ΑΡἢ οἷα, νἶο 8,- 
πιοηΐάο5. Ερῖρν. 1718, 2 οἰκτείρω 
σε οἷ᾽ ἔπαϑες. 

102. φορ. Ὁ πᾶποΓοΡ [ἢν ὰ}} νοη 

οἷα λ. κακά. Ζυμ οὔβίθη Ε]16 46 
ἄθηκο ἂὺ5 ἄλλοτε οἷη ποτὲ μέν, 
νῖθ ΤΊδοι. 11 φοιτῶν ταῦρος, 
ἄλλοτε δράκων. 
5. ἔλυσαν, 

λικτο ἱμᾶσιν 140. 
10. 1]. 16, 688 οὐδ᾽ ἂν ἔτι 

φράδμων. περ ἀνὴρ Σαρπηδόνα 
ἴον Ἔγνω, ἐπεὶ βελέεσσι καὶ 
αἵ ατι χαὶ κονίῃσιν Ἐκ κεφαλῆς 

υτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄχρους. 
Ὑμπη γνῶναι ἄν. 

Ἰῦδ. χ αλκός, χαλχοῦν ἀγγεῖον. 
μέγα σῶμα δ. σπ., σῶμα 

ὃν σποδοῦ, ἐσποδωμένον, πιϊὶ 
ΒΟΠ ΘΓ ΖΙΊΟΝο ΤῊ ΘΙ παῖ ΘΟΒΡΙΡΟ- 
θη, οἴπθη βίαν !οποη Κοι- 
ῬοΡ νὴ δ] πᾶ δ ν Α 56} 6, 6" θη 

γγ6 1} ον" συνεί- 

---- 

ΠΟΟΙ 850. ΠΘΡΡΠΟΙ, 16 Θ᾽ θη 6." 
Αϑ6ῇθ. νϑυ [Ὁ] 6 η, γε. 19...88 1: 

589. ἄἅἄ. Φωχέων, Μῖ6 Δηΐϊ. 
289 ἄνδρες πόλεως, Ηεοτγοά. ἄν- 
ὅδρες Γελώων παπᾶ ἅιη]. 

100. ἐκλάχοιυ πορθη φέρουσιν, 
Ὑγ61}} ἀθν Ράδαρορ ἵἱπὶ ϑίππο δ᾽ 
τάξαντες φέρειν 5ΡΙΊΟΝ, τυ ἅμροπά 

145 

150. 

ΡῈ 

τ00 
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“ ’, - ) ᾿ Ξ ΄ 

τοιαῦτά σοι ταῦτ᾽ ἐστίν, ὡς μὲν ἐν λόγῳ 
) , Ρ 2 
ἀλγεινὰ, τοῖς ὃ 

, ΄ φ' ἢ 7 
μέγιστα πάντων ὧν ὄπωπ 

ἰδοῦσιν, οἵπερ εἴδομεν, 

ἐγὼ χαχῶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

φεῦ φεῦ" τὸ πᾶν δὴ δεσπόταισι τοῖς ττάλαι 
Τοῦ χτυρόρριζον, ὡς ἔοικεν, ἔφϑαρται γένος. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ὦ Ζεῦ, τί ταῦτα, πότερον εὐτυχῆ λέγω, 
ἢ δεινὰ μὲν, κέρδη δέ; λυττηρῶς δ᾽ ἔχει, 
εἰ τοῖς ἐμαυτῆς τὸν βίον σῴζω χαχοῖς. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

τί δ ὧδ᾽ ἀϑυμεῖς, ὦ γύναι, τῷ νῦν λόγῳ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

το δεινὸν τὸ τίχτειν ἐστίν" οὐδὲ γὰρ χαχῶς 

πάσχοντι μῖσος ὧν τέκῃ προςγίγνεται. 

ἀὰ5 νοῦ Νϑιιοῦη οἰπο ἀοννᾷϊ" ρ6- 
βοίζίθ ἐχλάχ ῃ νοῖὶ δίαπάραποίο ἀ65 
Βοάοπάθη βοίαβδὶ ννᾶγο, νρ]. Ζχὰ 
517. δηθ5 ΚΙϊπρῚ ΠΙΘΡ θΘΒΟΠ ΘΙ ἀπ ΘΙ" 
αηἀ [ἅν ἄθπ δηροθ] θη Βοίοθη δη- 
ΒΘΙΏΘ55Π6Ι". 

1061. Ὀῖε ΕὐγπῈ] Ὁ. (6. 62. 
ΝΕ]. 696. -- ὡς μὲν Πΐ,, βοἰπηθ Ρ2- 
0} ροηαρ βοοη [1 ἄἀθπ, νυ ] "61" 
65. ]0585 ἴῃ (πιι{{615}}) ἀθν Εν χζᾷῃ- 
Ἰὰηρ; ἵππθ νυἱρά. (ἀδυνδμη]οῖ λό- 
γοις, ΜΟΙ μὰ». ΡΓ. λόγῳ. 

162. οἵπερ εἴδομεν {τ χὰ 
ἄομι ΔΙσοπιθίπθη τοῖς ἰδ, πὶ ἃη- 
,ἰἀδαϊδη, ἀἄα858 ἀθῦ γχᾷ!] θη θ 
ἀπίθν ἄθη ΖαΒομαιιθ"η Ου 56, Ξεξ 
ὥσπερ ἡμεῖς, νεῖ. 0. (. 93. ΑΙ. 
908. Δπι. 160 προςόψει κρᾶτ᾽ ἐν 
ὀφθαλμοῖς ὁρῶν. ΔΘΒΒΠΟΙ. 5 1ο]- 
δοῦαηρ ἀθθ ὅϑ6᾽ 6 ηὴ8 βρη ἀὰϑ 
θΙ.ο55856 Ηῦγοη Αἰ. 1000. 0. Ἀ. 
1291 Π- 

104. τοῖς πάλαι, ἄδη Ῥεοϊορὶ- 
ἄθη, βοροηῦθοι ἄθ Τηγοϑυϊάθη 
Αδριϑιῃο8. 

1θῦ. Ὑὶ. 5812. 
πθ01. ΔΩ 

πότερον εὐτυχῆ ἢ. 
τί ταῦτα λέγω, 

εὐ ΚΙγι. διροηρὶ 

510} 8η, νῸ}" ἄθη αὐὑρθὴ ἀν" ΚΕ 
ρθη. πὑπροηιϑοιίθη ΕἸ οι ἀθηδιι8- 
θναο ἄθον ἀὰϑ ἀνθ ΕΠ ρονν ἅμ Ρ 6᾽ 
ΑΙὔοκ (6051 .[.) Ζὰ δι ϑϑίβ θη. 

108. τοῖς ἐμ. κακοῖς, ἀὰ ἴοἢ 
᾿πθῖη θη ἀστοὶ ἀθπ Τοά ἀθ5 
οἴθρηθη Κιπάθθ, ἀθυ ἀἄοοῖι 5ο πο Ζί, 
δΡΚαιίθη π.55. Υ8]. 880. 1188. 

109θ. Ὦθν Ρᾶἀαρορ; πᾶῖῖθὸ ὰ 
6600 1. ἄπνοῖ ἄθη Δηρο μη. ΡΠ8- 
ποίθιι5 πὶ! ΚΙγιἄιπποϑιρα 5 ὙΥ ὕπ- 
βοῆθη νορίγαυϊ ἡδεῖς λόγους νον- 
᾿ιθίβ5θη, 

110. τη αἀον ἃ] 165, Μᾷο!ι- 
ἰἰδθ5 151 65, Μυιϊιοῦ Ζὰ βθίης 
ἄθηη 56 105. ἀάηπ, νν θη ΕΣ] 6 Ρη νο ἢ 
ἄθη Κιπάδθρῃ βθ 55 πη 6 1} γνοῖ- 
ἄθη, νναπάριῃ 516 Κοίη ἢδϑθα δη. 
ΔΙ" ἢλ155 πϑι ιν] 10} αἴθ πῃ 510}} 
ΘΡ ΡΟ 6 Βοιίδοια !!. ἀἄ00}} ἃπο]ν 
Ρβοιράθθη. ΑΘ ]1οΙι Αό 56}. ϑορ. 
1022 δεινὸν τὸ κοινὸν σπλάγ- 
χνον, οὐ πεφύκαμεν. --- πά- 
σχοντι βδη ΔΙ] οιηοἷπ, ΠΩ ΠΝ 
πασχούσῃ. ὕοθον ὦ» (ἂν) τέκῃ, 

-ἀαἰὶθὸ 8516 αὶ Ζὺ}" ὟΝ οΙ: ρ6- 
Ὁ ον. 20 Ὁ. Β..1.959.. ΟΡ ΟΣ 
995. ᾿ 
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ΠΑΙΔΑΓΏΩΓΟΣ. 

μάτην ἄρ᾽ ἡμεῖς, ὡς ἔοικεν, ἥχομεν. 
ΚΛΥΤΑΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

οὔτοι μάτην γε. πῶς γὰρ ἂν μάτην λέγοις; 
εἴ μοι ϑανόντος τοίστ᾽ ἔχων τεχμήρια 
προςῆλϑες, ὅςτις τῆς ἐμῆς ψυχῆς γεγώς, 
μαστῶν ἀποστὰς καὶ τροφῆς ἐμῆς, φυγὰς 

“Ὁ 2 

ἀπεξενοῦτο᾽ καί μ΄, 
-ἽὟ 2 Ἂ 5 

ἐξῆλθεν, οὐκ ἔτ᾽ εἶδεν" 
ἐπεὶ τῆςδε χϑονὸς 

ἐγχαλῶν δέ μοι 
φόνους πατρῴους δείν᾽ ἐπητσιείλει, τελεῖν" 
ὥστ᾽ οὔτε νυχτὸς ὕπνον οὔτ᾽ ἐξ ἡμέρας 
ἐμὲ στεγάζειν ἡδύν" ἀλλ᾽ ὃ προστατῶν 
χρόνος διῆγέ μ᾽ αἰὲν ὡς ϑανουμένην. 
νῦν δ᾽ -- ἡμέρᾳ γὰρ τῇδ᾽ ἀπηλλάγην φόβου 
χειρὸς τῆς δ᾽ ἐχείνου 9" ἥδ γὰρ μείξων βλάβη 
ξύγοιχος ἦν μοι, τοὐμὸν ἐχτιίνουσ᾽ ἀεὶ 

14. ΟΡρΊθιου ΚΙ. Ροννεϊβϑή 
Μ11, ἀ455 ἀ6ν Ρᾶἀδδαρορ πίοιὲ νϑῖ- 
ΘΟθΘη5 ΒοΚοΟιπηθη 8561, 850 ρβογᾷϊῃ 
516 ἀοοῖ ψιάον ὙΥΠΠ]Θη, ννῖθ νοη 
Οἶπον ΠΟ] θη ϑ.Ππηπ|6 'π [ΠΓῸΡ 
Βύυβὲ ρβοιγίθθθη, ἴῃ οἷπθ βου 155 
πῖον ΘΡμθυομο] 6 Βοιγδομίαηρ 465 
ΒΟΒ 6 ΡΖΙΊΘΠΘη (650! 10 Κ5. 1 Ρ65 Κιη- 
ἀ65. -- τεχμ. ϑανόντος (πᾶ. 
ἐχείνου), Βε νν εἶβ88 ἀθ5 ἀ οϑίοτυ- 
θοηβθίη5 ἄθ58θ6η... ὰ πεστὰ 
ἔχων τ. νονγάϊῃ δἰοῖ οἷἶπο Αὐτ αη- 

ΠΌΝΟΙ Ομθη ΜιΙβϑίγαιθης, [ἂν ἄθη 
Ζυβοβδυσον Ιροηΐϊθ, ἀὰ δι" νγϑίβϑ, 
νΥθ ἀηνν Δ ἀ16 ΕΖ! αηρ 80. 

116. τῆς ἐ. ψυχῆς γ., οἷα 
δοίη ποῖπ65 ἤΘΡΖΘη5, 7860. 
1121, 

110. ΚΙνι. νυ ἅμ]: τπδρ] δὲ ἀπ- 
Βοβιηιία Βοζθιομπαηροη [ἅν ἀϊΐδ 
Επυογπαηρ ἴἢΓῸ5 ϑοθηθ65, ἄθη 1ἃ 
ΘῈ πῆ ἀπ560" Ράἀδαρορ, νοῦ ἴῃ. ἴπ 
δ᾽ Ομ ν οἷς δΘΡΓΔοΙΝ, μαι: ἀΔ ἢ ΘΓ 
ἀποστάς, τροφῆς, φυγὰς ἀπεξ., 
ἐξῆλθεν. Ἐχδι πὶ 1718 Κοπιμιὶ 516 
υ ἀ45, ννᾶβ δἷθ δἱρϑῃι  ο ]] οἴη 
ρθη Ὑ1. 

ἼΘΙ5, 955. ΤΡΔΟΙ. 
119. πατρῴους, 56]1]ηὴ65 δὰ- 

1125, ψῖὸ Οτοὸ- 
βίο. θ6ὶ ΗοιποΡ ἐτίσατο πατρο- 
φονῆα Αἴγισϑον. 

180. ὕπνον, ἴα ἀϊο Μιι6 ρο- 
5161} πϑθὶ ἀϊ6 δοιρθπηίθη ΒΟΡΡΙ 
νυχτὸς πὰ ἐξ ἡμέρας, τα Αἰ. 81. 
- ἐξ ἥ μ., 46 αἴθ, ἄδπῃ πὶ Πδαυΐ 
468 Ταξόβ, ννῖΘ Εν. 400 πόνῳ 
πόνον Ἔχ νυχτὸς ἀλλάσσουσα τὸν 
καϑ᾽ ἡμέραν. 

151 ἢ. στεγάζξειν, απιρίθοίϊ, 
Ηομι. ἀμφικέχυται ἥδυμος ὕπνος. 
Ποῦ χρόνος, ποῖ 119 οἷῃ ϑεός, 
ἰδ προστάτης 41165 ἄθδθθθπ, ννᾶβ 
'πὶ [υῇ ἀον Ζοῖῦ βΘβο 6 ἢ}. Ῥαον 
ΒοΙοιίοῦ ὁΡ ἀὰθν ΚΙγι. ἱπηηθ 1 45 
οἶπθ, Ὑγ6] ΟΠ" ἀον Τοά Ῥονογϑίθῃι. 

189. ἀπηλλάγην Γμαπ}. θ᾽... 
θοΖο μη θηἀθ" 84]5 ἀπήλλαγμαι, 
Ὑ61] 65 δυῖ ἀΐθ Βοίδβομπα Ὁ χυροκ- 
νυϑ δι. 

188. Απι. ὅ823 ὡς ἔχιδν᾽ ὕφει- 
μένη “ήϑουσά μ᾽ ἐξέπινες. Μὶϊ 
ἐχκπίνουσα νἀ εῦ ψυχῆς. 



104 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ . 

ψυχῆς ἄχρατον αἷμα -- νῦν δ᾽ ἕκηλά που 
τῶν τῆςδ᾽ ἀπειλῶν οὕνεχ᾽ ἡμερεύσομεν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 
οἴμοι τάλαινα" γῦν γὰρ οἰμῶξαι ᾿αράρα, 
Ὀρέστα, τὴν σὴν ξυμφοράν, ὅϑ᾽ ὧδ᾽ ἔχων 

Ἰϑοστρὸς τῆς δ᾽ ὑβρίζει μητρός. ἄρ᾽ ἔχει καλῶς; 

ἀα!ῖπ 46" ΘΟΠΙΠΘΡΖ 56 νογρϑίθίπονι 
Βαϊθ, ἀὰ ΟΓ. ονϑοποίη ἀδθν Μαϊὸν 
οι ογίᾶηνρι. Μ νῦν ἀδαϊοὶ 
ΕἸ. 1 ̓ χυρῦοκ δυῦ ΚΙγιᾶπιπο- 
5 5 »ῦν δὲ-. , νῦν δέ. 

190. ἀρ᾽ ἔ. καλῶς; ἴθι ἀδ5 
ΟΝ ΟΠ ὁ Υ ΠὙΡ], .318.. 1345. 
Εὰν ἀἄθηὴ (ον ἀδυίϊοὶ ΕἸ. βαγκα- 
5{|56}} δι} 943 ζυρῦοκ: καλὸς 
γὰρ οὑμὸς βίοτος ὥστε ϑαυμάσαι. 

191. ΚΙγι., 76 χὲ ορθιθορ, νον- 
ἄγθην ΕἸΟΚιΡαὰ5 γοΥ., ἱπάθμι οἷο 65 
ῬΟΡΒ ὅη Π10}} ἴαθϑυ. ἀπἃ δυ ΕἸ]. ἀπά 
Ον. δηνθηάοι: οὔτοι σύ, χα- 
λῶς ἔχεις. 

192. ΕἸ, τυ ἀϊο Νριηθϑὶς (65 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΆΑ. 

οὔτοι σύ" χεῖνος δ᾽ ὡς ἔχει, χαλῶς ἔχει. 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 

ἄχουε, Νέμεσι τοῦ ϑανόντος ἀρτίως. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἤχουσεν ὧν δεῖ, κἀττεχύρωσεν χαλῶς. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὕβριζε. νῦν γὰρ εὐτυχοῦσα τυγχάνεις. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

τοῦ οὔχουν Ὀρέστης χαὶ σὺ παύσετον τάδε. 
ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

πεαύμεϑ᾽ ἡμεῖς, οὐχ ὕὅπτως σε παύσομεν. 

80. νῦν δὲ πδοῖ ἀθν Βορυΐη-ὀ Τοάϊθη, ἀϊθ 765! ο6 Ηγθν 5. νϑὺ- 
ἀυηρ; νυ Ἰθάθνμο]ι, ἴθ Ι]. 18, 114 611, ἃἂη, ἀᾶθ5. 1 ἀΐϊὸ διγαῖο ΓὮΓΡ 
Νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε..... ἄθη Ἠοϊη βόρθη ἄθη, ἄθϑϑθῃ ἰγᾶς- 
μι ὁνυ εῖμε. Με. ὃ... 268. ΡΙΡῸΡ. Ὀπιορβαης ΓΡΙ560}) ρϑιιθ] οὶ 
Α680}, Ομο. 621 Δδ. 10. (ὡς ἔχει καλῶς ἔχει), ἃν Ηδνζϑῃ 

281: ψηλὰ." ἡ μ., 658 εὐη- ᾿ἸΘσθὴ 5016. ΟΥ. 'ᾶὶ ἴθ. βϑίπθ 
μεροῦσα. ΝΟΙΙΘ518. 50 δι} ννῖθ ᾿θάθ 1" β5θῖηθ 

5 : Ἐρινύς παῖ, Ο. (. 1298. 
Κιαβοῦ ἀμείτοομοα, πἄμνρυα, ὑἰςυςς 798. ὙἸοὐογαπι ἀπαοῦι ΚΙ. ἀκα ἰὴ ; ΟΣ ἴθ ἃπάθυπη ϑίπηθ βδἰοῦ Ζὰ 

Ναυῖζο, ἱπάθμηι δἷθ ἀϊθ Νϑιηδϑὶβ 4}}- 
βοιηοίῃ ἀἄθηκὶ ἀπά μἷξ ΒοΖζιρ δυῇ 
ἰμΡὸ ἀδθοῖθ υηὰ νΥάπβομο Ρϑιμογκῖ, 
76π6 ᾶθ)ε ἀϊ6 ογβὸνι, ἀΐθ δἷδ 6 - 
ΒΟΓΘη 1586. ἃηΠὰ ΠΔΡΠ6 65 Ζὰ ρδὰ- 
ἴθπὶ η 46 ροίμηνι, ἰπάθηι 5ῖ6 χκα- 
λῶς Ὠ0Ο]Π] 88 μη 150} νυν θάθρ ο]ι. 

194. εὐτυχοῦσα, 100. 
195. παύσ. τάδε, τήνδε τὴν 

εὐτυχίαν; οὔκουν ἴϑὶ νῖϊ χάπεκ. 
καλῶς χὰ νορ)ϑίηάθη. Κ]. ροθγδυοιὶ 
δοραάο παῦσαι, νν6ὶ]} ἙΙ. ΕΠ. 
ἄθη ΟΥ. ἂἷ5 παυστῆρα καχῶν 
ΠΝ Πα116, 2900. 

190, δέχ ὅπως, ΒΟΒΟΙν  οΙΡ 6 
ἀδ 55. 



ἨΛΕΚΤΡΑ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

χπιολλῶν ἂν ἥχοις, ὦ ξέν᾽, ἄξιος τυχεῖν,. 
εἶ τήνδ᾽ ἔπαυσας τῆς πολυγλώσσου βοῆς. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

οὔχουν ἀποστείχοιμ᾽ ἂν, εἰ τάδ᾽ εὖ κυρεῖ. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ὕχιστ᾽ ἐπείπτερ οὔτ᾽ ἐμοῦ καταξίως 
πράξαις ἂν, οὔτε τοῦ πορεύσαντος ξένου. 
ἀλλ᾽ εἴςιϑ'᾽ εἴσω" τήνδε δ᾽ ἔχτοϑεν βοᾶν 
ἔα τά ϑ᾽ αὑτῆς χαὶ τὰ τῶν φίλων καχά. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

10 

ἘΕΡ δ, ΒΝ ς γ - 2 ᾿ 
ἀρ᾽ ὑμιν ὡς αλγοῦσα χωδυνωμένη 
δεινῶς δαχρῦσαι χαἀτιχωχῦσαι δοχεῖ 

᾿ «λ ς , Ξ..0.-. ΄, 
τὸν υἱὸν ἢ δύστηνος ὧδ ὀλωλότα; 
9 32 2 “ “ἷ Ρ} ,ὕ ᾿] 3 ἸΦΩΝ 

ἀλλ᾽ ἐγγελῶσα φροῦδος. ὦ τάλαιν ἔγω 
2 ΄ , 9 “ 39 9 ΄ ΄ 

Ορέστα φίλταϑ', ὡς μ' ἀπώλεσας ϑανῶν. 
ἀποσττάσας γὰρ τῆς ἐμῆς οἴχει φρενὸς 
αἵ μοι μόναι παρῆσαν ἐλπίδων ἔτι, 
σὲ πατρὸς ἥξειν ζῶντα τιμωρόν 7τοτε 

191. ΟὟ πη ἀὰ ψΊΡΚΙΟΝ (ἀθ πη 
ΕἸ. παῖ! 5ιοῖ [ἅν πεπαυμένη 6Γ᾽- 
ΚΙᾶγ) ἀΐθθθὸ 16 βθδβομν μρὶ 
μᾶϑὶ, 580 νϑγἀϊθηϑὶ ἀπ 0 }] ΓΘ θη 
Το η. “" (ναη ἀ[Δ|56}" ἀϊ6 (ογΡθοίυ- 
Ῥϑη πολλῶν ἂν ἥκες, εἰ ἔπαυ- 
σας οὐοΡ ἂν ἥχοις, εἰ παύ- 
σαις.) 

198. πολυγλ. βοῆς, θ4|. 
109. εἰ τάδ᾽ εὖ κυρεῖ, κπιἷϊ 

Ἰγοηϊδοίοθα ἘἈΟΚΌΠΟΚ δυΐ τ00 [, 
ὡς ἔχει, καλῶς ἔχει, παπᾷοι!πι ἀ" 61 
ψϑρθη ἀδν Αθυββογαηρ, ἀθι" Βοίθ 
561 Βοῆθη [ἢ πθ65 ΘΓ ἢ. 

800 (. ἥκιστα, πδη]. ἀποστεί- 
ξεις. ---- χατ. πράξαις ἄν, Μο- 
ἴεγπ ἂἀὰ πἰοθϊ τηθὶῃθ ἀαβιϊγθυηά- 
βο α ἢ βοπῦϑββοδι. Ὠ1ο οοαά. πρά- 
ξειας: ἄο6}ὶ Κἂπῃ ἄν ΠΩ {07}. 
ΠΟΙ 405 ἀποστ. ἄν Βοάδομι ψ 6 Γ- 
ἄθη. Αηάγε χατάξι᾽ ἂν πράξειας. 
ΕὺΡ ἀϊα μοί! ριο [μοβαργὶ βρυῖομν Ὁ. 

α. 911 δέδρακας οὐκ ἐμοῦ χατα- 
ξίως. 

801. πορεύοντος ΡΔ]., νἱε]- 
Ἰοῖομι τΙΘΒ δ, ννῖθ ον ὃ πέμπων. 

503. τὰ τῶν φ. κακά, μᾶνῖ- 
ΠΟΡΖὶρ πᾷ ΚΑΙῚ, ἀὰ 516 ΟΥδβίθϑ᾽ 
Τοὰ κτμρϑϊηϊ. 

804. ΟΟΝΙΟΒΕ νῃρΡ, ἀας ΠοΙδϑὶ 
ἄθη Τοάϊοπ ἃἂι5 ΗΠθγΖοηβσγαυπά Ρ6- 
ΚΙαρθη, νῖθ οἷπθ αἴθ ψΊΡΚΠ ΟΣ 
ΒΟ ΡΖ [ὯΠΠ “Ὁ δεινῶς ἀδαυϊοὶ 
Ζαρῦοκ δυΐ 1617. 1770. ΄ 

806. ὧδε, 50 6] δπ ἰδ] ἢ, 
Π8ΟΙ 6 ΘΙ Θθθη ἄθμ πδο!δίθα 1Ὁ- 
ἀϊδοῆθη αἸοκΚ ἤ8Π6 βϑ Κοιμμηθη νν8Γ. 
γε]. 189. 

808. ὥς μ᾽ ἀπ. ϑανών, πἰϊ 
ΒΟ ΘΡΖΙΙΟΙΝΘΡ ΙΓοπΪδ δοϑρροοιθη, 
ἀ4ἀὰ ἄοοῃ 5οηϑδὶ πὸ} ἀπολλύασιν οἱ 
ζῶντες, υῃά 50 μιδίί6 ΕἸ]. φομο νι, 
ἀαθθν" 811 ἀδὺ (ἀδρβθηϑαίζ.' ζῶντα. 
Δϑμη]οἢ Απὶ. 8171 ϑανὼν ἔτ᾽ οὖ- 
σαν χκατήναρές με. 

800 

80 

810 
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- »-»Ἥ " "Ὁ “ω Ἁ “ 

κἀμοῦ ταλαίνης. νῦν δὲ ποῖ μὲ χρὴ μολεῖν ; 
μόνη γάρ εἶμι, σοῦ τ᾽ ἀπεστερημένη 
χαὶ πατρός. ἤδη δεῖ μὲ δουλεύειν στάλιεν 

φονεῦσι 
ἀλλ᾽ οὔ 
ξύνοικος ἔσομαι, 

ϑιδὲν τοῖσιν ἐχϑίστοισιν ἀνθρώπων ἐμοί, 
πατρός. ἀρά μοι χαλῶς ἔχει; 
τι μὴν ἔγωγε τοῦ λοιποῦ χρόνου 

ἀλλὰ τῇδε πρὸς πύλῃ 
δ δὼ 3 Ἁ ΒῚΣ 2 "ὩὭὌ , 

σταρεῖσ ἐμαυτὴν ἄφιλος αὐανῶ βίον. 
Β2οπρὸς ταῦτα χαινέτω τις, εἰ βαρύνεται, 

“ » ΡῚ 

τῶν ἔνδον ὄντων" 
ς ’, ᾿, ΡλῚ 

ὡς χάρις μέν, ἣν χτάγῃ, 

λύπη δ᾽, ἐὰν ζῶ" τοῦ βίου δ᾽ οὐδεὶς πόϑος. 
ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ α΄. 

825 Ποῦ πότε κεραυνοὶ Διὸς, ἢ ποῦ φαέϑων “Ἄλιος, εἰ ταῦτ᾽ 
ἐφορῶντες 

χρύπτουσιν ἕχηλοι; 

812... 5 0; δε τὴ. ἀπ Ὁ Ὁ 
1111) μολεῖν, ννοδίη 501] 16 ἢ 
μΐσῖ ἴῃ ἀϊοϑον" Νοῦν νν 6 η- 
ἀθ η Τό 0}} ν] ] } 6 ῖ ἢ Ὁ 50 ΠΡ 16}} ΚΟ". 
μένειν, ΜΟΥΔυΓ ΡΤ 6 η, Μο- 
[ἂν ἀὰθ ΕοΙρθηἀθ βργίομι. νΕΙ. 
055}. φθ ὦ: 1148 ποῖ ἔνω- 
μεν, ἐλπίδων γὰρ εἰς τίν᾽ ἔτι μὲ 
δαίμων ἐλαύνει; 

814. δουλ. πάλιν, νΕὶ. 262 {Ὁ 
810. Βι6 Ἀϊοκάσαϊιπρ; δυΐ 

190 [. 
818 [. Ὀϊὸ Ουο]]6η ἕξ. ἔσομ᾽, 

ἔσσομ᾽, ἔσομαι. ΤιοὐζιΓο5. ννᾶγα 
ὙἱθΠδίομι ζυϊᾷ5ϑι5, ἀὰ ἀϊθ [ηΐογ- 
Ρυποιΐοη ἄθῃ Ηϊδίι5. νυν θηῖροι" [Ὁ}}- 
θὰ} ποῖ. ΑἸ]οη ἀὰ5 δοιννδηκθη 
ἀονΡ Ὁ] ΡΟ Γ] ρα ρ ΒΡ. ΟΠ Ὁ ὑνῸ}] ἀἃ- 
[ν, ἀδ 88 500}. ἄδθη ἀδρθηβαιζΖ Ζὰ 
τῇδε πρὸς πύλῃ 5ϊανΚὶ πὰρ κιρίο υπὰ 
αὐανῶ βίον νοίάοα ΟἸϊδάονη. β6- 
μῦγιο. ιν ξύνοικος (185) 
ἔν δον, γΒ]. 821. (Δπάνο ξύνοι- 
χος αὐτοῖς οὐον εἴςειμ᾽, οὐον ἔτι 
ξύν. οὔον ἔσομαι ἕ. ἘΝ ξυνὴ ξύ- 
ψοίχος οὔδν εἴσω ξύνοικος. ) 

819. παρεῖσ᾽ ἐμ., ἴπάθπι 
ἴθ ἢ ποῖ ἀὰὺ Τρ 6 6 ὑπάὰ ὑπὶ ᾿μΘἷη 

ἴογηθ 65 Παβοίη ἀπο κιμιπηθυῖ θη, 
560) α ἠιθῖ. --- ἄφιλος, 818 
μόνη γὰρ εἰμί, ἀὰ Οἰνγβ. {Πη’ 
ἐἰομῦ πὰ θ ἢ" νου παπάθη ἰδῇ. --- ΡΒ]]. 
954 αὐανοῦμαι. 

820. πρὸς ταῦτα, 5889. 
8293 {᾿{ Νδοῖῖ 810 Π΄Ὁ πᾶὶ Ε]. 16 ἀ ὁ 

ΗοΠπαπρ νϑυ]ορθη, 4855 ποοῖ ἤδο]ο 
[ἅν Αράᾶϊμ. απα τἢΡ6 Βομδηα]ιηρ; Ζιὶὶ 
ΘΡνναυίθη οὶ. θν (ΠΟ νϑυνν δὲ 
5ῖ6. ἂῃὴ ἀϊοὸ ίδοιυ. πᾷ ΑἸ]νν 556η- 
ποῖῦ ἀθν αδίιον, ἀϊθ δἰποιῃ 50] ἢ 
ΕΛΘΟν ΟῚ πἰομῦ τα ρ Ζυβο θη, 50η- 
ἄθνη ΜΙι6] Ππάθη νυῦγάθη, ἀὰ5 
0 ΠΡ ν ἢ} σὰ νοΠ]Ζίθῃθη. 6]. 119 

823. Πῖθ ΒΙ1{26 ἀθ5 Ζθιυβ "ἃ- 
σἴθη, ννᾶμροηά ἄδι" πδοιιδίο αοιὶ 
ἀϊοὸ Μόνον" πϊῦ ἰΒπθὴ νϑρπο θη 
5011, νρῇ. 1008. θεν ἁγνότατος 
ϑεῶν Ἥλιος, ἄθΡν οϊπά δἃ4|16} 
ὙγοΡΚκὸ ἀδν ΕἸ Πϑίθρ 55, 501Π6 βΓἃ- 
θη "θη, ἀαπὰ πος ἀδ5. ἴῃ ν Γ- 
Παϑϑίθ αγοιθὶ βοῃδυθη Ζὰ Ἰηΐἴ586Π, 
γε]. χὰ 0. Β. 1424{ὉῸὺ δὲγ Ομον 
μᾶιὶ ἰπ ϑ΄ίππο, ἀ8855 βουδάθ νοη ἄθ 
Γοίποπ οιο ΚΙγι. ονὸη 424 Βε- 
Γροίαηρ, νὸὰ ἴθ π Αθηρβϑίθη. 61"- 
Πομ6. --- ΨΝῸ"}». εἰ ἐφορ. ταῦτα 



κρύπτουσι» (πηδῃ)}. 

ΕΝ “ ’ 3 δὺ , 

εἰ τῶν φανερῶς οἰχομένων εἰς ᾿Αἴδαν ἐλπίδ᾽ 

ἨΛΕΚΤΡΑ. 107 

ἩΗἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὃ ξ, αἰαῖ. 
ΧΟΡΟΣ 

ὦ παῖ, τί δαχρύεις; 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 

φεῦ. 
ΧΟΡΟΣ. 

μηδὲν μέγ᾽ ἀΐὔσῃς. 
ἩΛΕΚΊΤΡΑ. 

ἀττολεῖς. 

᾿ ΧΟΡΟΣ. 

πῶς; 

ἩΛΕΚΊΡΑ. 
ς ὔ 
υχτοι- 

σεις, κατ᾽ ἐμοῦ ταχομένας μᾶλλον ἐπεμβάσει. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

οἶδα γὰρ ἀναχτ᾽ ᾿Αμφιάρεων χρυσοδέτοις ἕρχεσι χρυφϑέντα 
γυναικῶν" 

“ ς Ἁ ,ὔ 

χαὶ νῦν ὑπὸ γαίας 

αὐτὰ) ἕκηλοι, 
θη 8516 50] ΘΠ 6 ΕΘ νυ 6] πὴ 
δυβο ἀον Αἰγάθη ροάυ]άϊρ 8η- 
56 Βη πηά ἵππ ΟΡ 6 πη. [μοἰζίγο8 
σοῦ οἰρόπι Ποῖ. πὰρ ἄθη φαέϑων 
Ἥλιος ἅμ, ἄδιη 65 δοὶ ζιηδοιιϑὶ 
510 ἢ ΔΠΒΟΠ]ἰ6βδὶ, ννᾶμροηα ἀ6Ρ 8}}- 
δοιπθίηοσο ΒΟρΡΡΙ ἀθ5 ον ἄβγοη- 
Ιαϑϑθη8 (εἴννα ἐφορᾷ ἕχηλος) τὰ 
θυϑ᾽ ΒΙΙΖοὴ χὰ ἀθηκθη ἰδὲ, νϑὶ. 
Ζα 435:- ΡΒ]. 2001. 6 θὲ Ὁ 
4116 ἀὐίῖοῦ. 1ΠΓ6 Μδοιῦ πᾶ} 2 νυν εἱ 
ϑοίίθπ ἄθδβογη, 80 χρύπτει Ἥλιος 
γγᾶ8. Θ᾽ ποῦ φαίνει, σὰ Αἰ. 614. 
0. (. 813: 

821. Β)]., νό]]ρ ΠΟΙ ΠΡ65105, 
ννοῖϊδ ἄθη 86} ἴθυη ἀϊδηκοπάθη 

- ΤΡοϑὲ νοὴ βἰοῖ. ἀπὰ ᾿αΐϊ παν νν οι 6 

ΚΙαρίδαϊο ἅργὶρ. ΘάΠοΡ ἀθν ΟΠον, 
ψγᾶραπ ἀἄοον Ε]., ἀϊθ βοηβὶ 50 
βίαγκο Ἠριἀϊπη, 1οῖζῃ ἴθ Τῆγἄμοη 
ΖΟΓΗ͂Ι6556 

829. Πκ58 σγετλιαστικὸν φεῦ 
Ἰᾶϑϑι ἄθη Ομον [ἀγρομίθη, Ε]. 06 
οἴῃ γὙΘ πη θ55η65 Ὑγογὶ δα ἄθι Πϊρ- 
ΡόπΠ, ἀΔ55 ἃ} ἀϊθ διθιν αἴομν χὰ 
θᾶμθη 861. ὈάμοΡ μη δὲν μέγ᾽ 
ἀΐσῃς, Κοίη ρΓ 5510 65 ὙνοΥι! 
εὐφήμει, Αἰ. 386. 

891 {{. ἢν ννογάοι ποίη προ κ 
ΠῸΡ πΠ0Ὸἢ οὐ βπθη, ψν 0} }Ὁ 1 Δ ἢ 
Οτοβϑὶβ Τοάθ ποοῖ ἰγρεπα Ἠοῆπυπηπ- 
βθπ ἰπ ΠΪΓ ούννθοκοη. Νδοῖ ἀπο- 
λεῖς ν θάογιο!ν οἷπ᾿ συν οἰΐοι" Νο}- 
βαΐζ, ψνῖθ οἵϊ, ἄθπ ἀθάδπκοη ἴῃ 
δοβι οί ροΡ ον Βαβδαηρ. ΜΙ ἐπὲμβ. 
κατά τινος νοὶ]. Αἰ. 909 ἐπεγγε- 
λᾶν κατά τινος; ἄθεον κειμένοις 
ἐπεμπατεῖν υπᾶὰ ἅλμη]. Ζὰ ΑἹ. 
1948. 
,891 6΄ ΕἸ. νονβίαπά οἱ (αν. οἰ- 

χόμενοι 'εἰς ᾿Αἴδαν νοῦι Ογοβίθϑ. 
Ὅν. (μὸν ἅθὸν δ ζίθ: 65. δυΐῦ 
Αβάᾶϊ., ἄδθῃη. 6" πὴ ΑἸΠρ] ΝΡ ΔΟ5 



Μδοιὺ ρον 155 δοΡΡαυο θη νγοΡάο, 
Βδοια χὰ ὕρθη. --- οἶδα γάρ, 41- 
Ἰογάϊηρ5 ἐλπίδα ὑποίσω τῶν οἶχ., 
ἀ δ ηπ ἴον πᾶ} 6 ἴῃ ἀοδάδομίη!55 ἄθη 
Διμρῖι. 1656}. ἃ]5 Κυιορον υπὰ 86- 
ΠΟΡ ΊΘΙΟΙ. ΡΓῸ85 (ζὰ Ὁ. (Οὐ. 1318) 
Ἰοϊθ ἀθ5 Αὐδϑᾶπρδ Κιηάϊρ ἀϊθ 
ΤῊΘΙπ μὴ 6. ἃπὶ ζΖαρο ρόρθὴ ΤΠθ- 
Ῥοὴη οὐδὲ ἂν, νυγάθ ἃ086" ἀσ ἢ 
ἀϊε ἀνδροδάμα Ενίρην]6 ἀᾶσα ἄμ ον- 
Ῥοάθι, σνϑίοῖθ ἀυσνοῦῆ ἀὰ5 βο]άηθ 
(βοηθοὶ άθ νοὶ ῬοΪγηθῖΚὸ5 ρ6- 
ΟΠ ΜΡ: Οάγβθ8. 11, 521. 
Βεοὶ ἀον ΕἸ πολ ἀθν ΑὙρῖνοι" ὑπ ποὶθ 
Ζθυ5᾽ ΒΙ1Ζ ἴπ ἀϊο ράθ, ἴῃ 6] 0 Π 6 
ΘΙ 58 Π|η}0 56] ΠΘΙῚ ὙἹοΓβοϑρᾶμῃη δ - 
ΒΘΠΟΙ θη ννυΡάθ, ἐκρύφϑη, Ριπά. 
Νϑηι, 9, 241. 800}. αἰ οι θῖθ οἰημθη 
Ἀμφιάραος. -- ἄναχτα, ΝΜὶθ 
Αβᾶῃ. ἄναξ Ἑλλάνων ἕρκεσιν 
ἐχρύφϑη γυναικός, Ὠϊ6 νϑνγᾶϊη6- 
Τβομο Τὔοκο ἀθρ Εργ]6 νῖρά 
ἢ ΑΠΒρΙ ΘΙ αηρ ἃ} ἄθη χρυσοῦς 
ὅρμος Βοπᾶππὶ χγρυσόδ. ἕρκη, 
ἀυγοῖ ἀκας95 (ἀοΟΙἀροϑομποΙἀ6 
νογδηϊαϑϑίθ Νϑίζ, Βοϑιυῖκ- 

Καὴρ ἀθ5 ειροβ: γυναικῶν, 
ΔΙ] οι θη, πὰ ἀϊ6 Αηννοπάυπρ δυῖ 
ΚΙγι. πᾶλϊιθι" χὰ ἰόρθπ, ζὰ 0. (, 
970. πα! 1ο})} ννοῖβὶ ,«ἐκρύφϑη 
δα ἀθη Ἄδα κεύϑων ᾿ἠγαμέμνων 
μῖπ, ἀὁν ἐχρύφϑη μέν, ἀνάσσει Θέ. 

539 [Ἶ ΕἸ. ἀπίορῦν! ἢ} ἄθη ΟἸον, 
ΨΝ6}} ὑπὸ γ. 516. 5οβιπ ΡΖ ἢ η 
ἰγοη Οὐ. ΡΠ Ρ. 

841. πάμψυχος, παντελῶς 
ἔμψυχος, ἀὰ Αιμρὶ!. Ἰοθθηά ἴῃ ἀϊδ 
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ἩΛΕΚΤΡΑ. 

8408 ὃ, ἰώ. 
ΧΟΡΟΣ. 

πάμψυχος ἀνάσσει. 
: ἩΛΕΚΤΡΑ. 

φεῦ. 

γΘΡΡ ΘΟ , ἀπῇ ἰῃ ΕἸ]. ποθὴ Μὰ Εάθ νϑυβοηκὺ τμϊΐ ν ] 6 Βονν αβδδι- 
2 ννθοΚθη, 4855 (482) οὔ ποτ᾿ 86ῖη [ὈΓΙΠΘΡΓΒΟΝΣ, β᾽οίοιννα Θά. 
ἀμναστεῖ ὃ φύσας. ὈΔΙΟΡ 518}: 10, 494 ἀδθπι Τοϊγοβίαβ καὶ τεϑνη- 
ΘΙ 510}. ἄθη ἀρ. ἅσο ἴπὶ Ηδἀο5 τι νόον πόρε Περσεφόνεια Οἴῳ 
ΠΟΟΝ ἃΪ5 ἨΘΡΡΒΟΙΘΙ" ΝΟΙ, 46 5616 πεπνῦσϑαι. Αὐο]ῖ ΡᾺ}) 65. 16 }}- 

ἴαοιθ ὐΟτγακοϊβιδιίθη ἀθ5 85. αἡ- 
ΒίΘΡ ΠΟ. οοἀδοῃίθη. ΑἸηρὶν. ἴῃ Βῦδο- 
ἰδ, ὍΘ] Π 6. δα ἀθν ουβ Πα ἢ 
νη ἄδι Βουινννκοη ἀὁ5 ἃἰΐθη 
Μδηι5 ἢ Ηδάθ5 θυ] θη. ἘΠ Θη50 
ἀθηκὶ 5ϊ0} 46 πον ἄθη ἀξ. 
πάμψυχον ἀνάσσοντα, 80 (885 
6 Βδι}} 50! ἴθη πνοράθ, ἤδοθθ δὶ 
ἄβϑη. Ααοῖ ΑΟΘΙ]Π]Θα Ο4. 11, 488 
μέγὰ χρατέει νεχύεσσιν απ ΑΡΆΠΙ. 
θεῖ ΑΘ80}. 6Οιο. 302 χατὰ ̓ χϑονὸς 
ἐμπρέπει σεμνότιμος ἀνάχτωρ 
Πρόπολός τε τῶν μεγίστων χϑο- 
νίων ἐκεῖ τυράννων. 

842. ὕὉπνν 1} σαΐ, ΕΠ]. φεῦ, ἀὰ 
516. ν᾽ θ] 6 ἢ} ἀϊὸ {ΠπΡ|6 1 ἢ 6} ἀθν 
[56 ἀδ5. ἀρ. ὑπ ΑἸρ]ι. ἰπ5 Αι 
[588:.. 6 Οο" ΡῈ ννοηάθι ἀὰβ 
φεῦ δηάονβ, ἰηάθι) 61 65. ἀΌΓΟΙΙ 
δῆτα ἃ1|5 ννομθορυϊ πηἀοίοη Ἀπ 
465 {Ππνν}]]6ὴ5 θοὸν Εριρ γ 16 ἄθυ- 
τοὺ: ὁλοὰ γὰρ..., ἄδπη ἀἃ 8 
γνοΡάογ] 1 οἰ (ορίονΡιθ 
Ὑν 556} 010} ἄθη (ἀθμι8}}}}. θὰ δι νοι 
Ε]., ἀδρθὴ δίηη β8η2 ἃ αἰ ἤδοιο 
ΒΟΡΙΟΝ ον 151, οἷα: ψ ἂρ "μὸν ἃ!- 
εἰ, 44 ἄδι ΑΠΙΡ}. ἴῃ ὅ50}}π οἷῃ 
Ἡδομον Ἰοθῖθ, 46 [8 ἀδΠίη 
ἰϑῖ. ΑἸὨΡΠΪαΓΔ05. παι Ρθὶπὶ Αἰι8- 
Ζιρ6. βοίηθη ϑόμημθη Αἰκιηδίοη. υπἀ 
ΑἸΩΡ ΠΟ Ιο8, οὐθν. 7θηθπὶ Δ]]6ῖη 
χὰ ΡΗ͂ΙΟυ σοιμδολ!, ἰἢνὸ Μαμν 
χὰ ἰδά!δη, θΘνΟΙ 516 ἴῃ ἄρῃ Καυὶορ 
ἄον Ερίροποη σῦροη. 1)85 ἰδβὰϊ ΑἹ- 
Κιμαΐοη, ἀθι" ἀ655}.4}}0 οἵ, πὶ ΟΘνὸ- 
δἴθθ ΖΒ ΘΉΡΌ 5.6} ννρᾶ, 80- 
ΡΒΟΚΙὁ5. ΒΘ απ 4616 ἀθη Μγ 5. ἷπ 
βοῖπονῦ Ἐριφύλη (Ἠπίγονοι). 
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ΧΟΡΟΣ. 

φεῦ δῆτ᾽ " ὁλοὰ γὰρ 
ΗἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἐδάμη; 
ΧΟΡΟΣ. 

ναί. β 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

οἶδ᾽ οἶδ᾽ ἐφάνη γὰρ μελέτωρ ἀμφὶ τὸν ἐν πένϑει" 
2 

) 2 

οὔτις ἔτ ἔσϑ᾽᾽ 

ἐμοὶ ὃ 
ὃς γὰρ ἔτ᾽ ἦν, φροῦδος ἀναρπασϑ είς. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ β:: 

δε ἡλδία. δειλαίων χυρεῖς. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

χἀγὼ τοῦδ᾽ ἴστωρ, ὑπερίστωρ, 
χιαγσύρτῳ παμμήνῳ πολλῶν 

“οσ΄ πὰ 2 , “ 

στυγνῶν τ΄ ἀχέων αἰῶνι. 

840. ΕἸ. φρο βάβοἢ ἀ6  ἀαΓΟΝ 
ναΐ απροκάπαϊρίοη. ννϑίίορη Βε- 
ἰΡασμίαπρ ἀθ5 ΟΠ0γ8 νοῦ: ἀ 4161" 
ΔΡνοροηά οἶδ᾽ οἶδα, νἱοᾶοι- 
ΠοΙΪοπά ννὰβ 891 ἀδν ἰοῦ βαρίρ. 
Ἀπιρὶι. νγὰ ἄθη ϑϑίηθη, 80 ᾿ἰδηῆρδ 
ΘΙ" ἐἴοῦ σογᾶσῃ! νναν, οἷη πένϑος 
πὰ οὐ {π6 }} ἀϊθ565. 586 1080: πιϊΐ ὃ 
ἐν π. νε]. 290. 

849θ. ΕἸ οπὰ οιπρίϑδϑηρϑι ἀὰ 
(πθι65) ΕἸῸ πη ἀ, νοὶ ἀθνΡ (πο 
δὰ {πΠ6 1] πο πποπάθ Βοιγδοιίαηρ 46 Ρ 
ΗοΗπιηρϑ]οβίρκοῖῦ ΕἸΘΚΙΡα 5 οἱη- 
56 ῃ1. Δειλαία ὈιΠ4οΓ οἴπθπ οὐ οἰ1- 
οὰ5. (ἀπάγο 7ηη11561᾽. 1ι1567᾽α77ι 65, 
ἀ. Π, πὴ βορπα, παοῖ Ὁ. ἢ. 468. 
ὍΤΕ 1.298: ΠῚ: 052) 

850 ἢ (0 οὐννᾶπηϑὶ ποίη [οἱ], 
Ὧλ5 ἀὰ ἃ]5 Εοιηάϊμη ὑθοθδομίοι 
ια58}0:} ἃ 16} 6155 68, 
νοΐ 55 δὰ" Ζὺὰ 56} ἀυΓοἢ 
ποίη ἂἃη [μοϊάθσθη 5ἰθῖβ νδὶ- 
οὐ 65. ΠΣ. ΜΗ ἔστω; 
ὑπερίστωρ εἶδ ΕἸ. νῖθάον 
ἴῃ ἄοῦ Βοῦθθη ΑΥΡὶ ἴΠγῸ5 Ομ 6Γ- 
7205, ἀ(ὰ 516 δυΐ ΚοΙπονὶοὶ Ττγοϑὶ 

πΙΘ ἢ πόλοπ πὰρ, δυΐ οἶδα οἶδα 
Ζυντοκ. ΖηΡ αἰών ἰδὶ πάνσ. 
ἀχέων, ὙΜ6 1} δ οἴπθιη ΒΙΓΌΠΙ6 
δΙΘΙ ἢ. οἴη πέλαγος χαχῶν δοΡδη- 
βοδννοπ!; πάμμηνος, νν6ὶ 
ἀϊόνα οἰ ἅΠῈ Ζεῖξ πἰαδύλειν ἀῃ. 
Βα]6 πα, ν8]. ἅθδν ἀϊθὸ Βοβιπημαηρ 
ἀον Ζοῖν πο μῆνες σὰ ΡΆΠ. 124. 
Μὶλ ἄθπὶ βῆ. πάνσυρτος μηνῶν 
γῈ}]. Τγδοι. 601 πάγχριστος τᾶς 
πειϑοῦς. ΑἾβο --- πάνσυρτος πᾶσε 
μησὶ πολλῶν καὶ στυγνῶν. (6 
ΠᾺ ἀν οοδά. παμμήνῳ πολλῶν 
δεινῶν στυγνῶν τ᾽ ἀχαίων οἄδν 
ἀχέων, ΘΙ ομ 6 πθ ΡΊβ οι. [5 ον αηά 
ΒΡΡΔΟΙΠ ΟΝ ἀστὸν ἀθη ΜδηρῸ] ἀ65 
ΑΤΌΚ6Ι5. τῷ θϑάθηκιοῖι ἰδὲ, μάθ πα 
ἀϊ6 ΚυΙκον πο Ποιὰ πη8 δοΓ- 
δδηπθ νϑρθοβϑϑοῦῖ. [Ιοἢ ἃ} 6 ΠῸΙ 
βίαι" ἀθ5 νοὴ ΠΙπάον Ρ6βο  ρίθη 
πολλῶν, ψΝΘΙΟ 65 ἀἰθ ϑομο θη 8η- 
ΘΡΓΚοηηθη, ἀπ αἷς (0556. χὰ στυ- 
γνῶν τὰ Βοιγδομίοπάο δεινῶν δ6- 
{|ρι. 06" ἀΐο βοϊίπογθ γρθΙη- 
ἄυπρ πολλῶν στ. τὲ 5ἰαιὶ χαὶ σε, 
σὰ ῬΙ]. 584.) 
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ΧΟΡΟΣ. 
εἴδομεν ἃ ϑροεῖς. 

᾿ ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 
μή μέ νυν μηχέτι 

ϑοδταραγάγῃς, ἵν᾿ οὐ 

ΧΟΡΟΣ. 
τί φῆς; 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 
πάρεισιν ἐλπίδων ἔτι χοινοτόχων 

2 ΕΝ ΡῚ ΄, εὐττατριδᾶν ἀρωγοί. 

ΧΟΡΟΣ. 

Αντιστροφὴ β΄. 
ϑθοθσεᾶσι ϑνατοῖς ἔφυ μόρος. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 
ἢ καὶ χαλαργοῖς ἐν ἁμίλλαις 

8959. ιν" βδᾶῆθη ἰΐ δῃ 
»ὴὰ5 ἀὰ ΔΙ 5ΘΡΡΙ Θἢ σ᾽, Κὄηππρη 
ΓΟ] ΡΠ ΊῸ ἢ βοζθῦβρθη, ἀα85 ἀὰ ἀϊδ 
Ὑ ΔΒΡμοῖὶ βαρϑὶ. Πίοβθο5 ἐδεῖν 
ΤΟΙ Πομμμθπἀθ" ὑὔ ἄρ εἰφ έ- 
ναι ἀἐ5 Γιοἰάθηάθη 56]}}81 φϑρϑη- 
ἄρον. -- ἃἔ ϑροεῖς Παϊ πιᾶη ἀδν 
ΒΌΡΩ 465 ΠΟΘΒΝἶι5 ἷπ 46 Απιϊςίν. 
ΒΑΙΡΟΡ ἴῃ ἃ ϑρηνεῖς νονάἄπάονι: 
Θυθη 80 νγϑηΐς Ζυνἱηρθηΐ τὶ Πίη- 
ἀογ 5 ἀϑρήνεις "(ἃ ἐϑρ.), ἀπ ἀϊὸ 
ἴπι ᾿γγ βο θη Μ 8586 ροϑίαμ οί γ6γ- 
ἸάπρΡιιηρ νοὸη ὃ νὸν ὅϑ0. χὰ δηϊ- 
ἴογηθη. 

δ04[. άΓΡυμι, νν6}} ἀπ ἃ ἀϊδ 
ΗΠ οϑῖρκοῖν Ἰμθῖπον [ἀρ Κοηηβί, 
Ιθῆκθ πλΐο ἢ πἴοην ἃ ἀηάνο σδάδλη- 
Κρη ἃ}, γγὸ (4. ἢ. 'π δἶποὺ 86, 
ν»0) 416 ΠοΙπυπρ ἀδλῃίη ἰδί.. -- 
ἵνα, ὅπου γε. 

8011. ΨΝε». ἀρωγοὶ ἐλπί- 
δων (Ποῖον, {Ππι|ουϑεὔχορ, Αὐ5- 
[ΓΟ Ρ) χουν. εὐπατρ., ἀϊ6 ἴοἢ 
ΔΓ πἸθίπθη ἃ115 ἐθιη56]θοη. δά] η 
δ δηληὶ ΘΗ ΒΡΓΟ55ηθη ΒΓ ροβοιζί 
μαῖι6. ὙγΌ] 6 ἀον (πον ΕἸ]. δ 
Αρ. Δ] Κοη, 50 Κοῆρὶ ΕἸ]. χὰ 1ἢ- 
ΡΘὰ ΒΘ] ΙΘΡίθη Ογθβίος ζυγῦοκ, ἰη- 

ἄθπη 56 ἀΐο Ηοϊπιηρ δυῇ Αρ. 
Ὠΐσμῦ 1Π6 11}. ΠΔΠΟΡ ποηηΐ δἷ6. ἰῃ- 
γὸη ΟΥ. ῃδομάγιοκονο! χοινοτ. 
εὔπατρ., νβρὶ. 809. ([ὁ Βᾶθὸ 
πὴ δυϊἀα5. εὐπατριδᾶν ἀρωγοί 
ΘΒ ΡΙΘθ η διδιι εὐπατριδιῦν οἶον, 
ἀα εὐπατρίδης πίομς. [διἰπἰηΐβοὶ 
ΒΘΡΡδιο δοῖπ Καηη,- εὐπατρίϑων 
(νοῦ εὐπατρις) τ᾽ ἀρωγοί, ννεὶ-. 
ΟἾ)65. ΒΡ! ογκιγι νυ ἱρά : ἐλπισϑέν 
τες ἀρωγοὶ κοιν. καὶ ξὐπατρίϑαι, 
80 485 ΟΡ. 561081. ἃ]5 ἐλπίς ρο- 
[581 ννᾶγθ, νῖθ ἀθβοι. (βο. 234 
δακρυτὸς ἐλπὶς σπέρματος σωτη- 
ίου. Ἠδνιπδηη πδοὶ οἴποηι Θ6Πο]. 

ἀρωγαί, αἱ τῶν ἐλπίϑων ἀρωγαὶ 
αἱ ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν. {{π8πὲ Β6581- 
θοζθυρίθ Δ ΒΓ νὸν δ]] θη Εἰη- 
[ΘΠ οἷ} νογδι5.) 

800, ΠΡ ΟἸον πιᾶδηΐ πῆ δἃῃ 
ἀὰ5. [005 ἅ]16" 5.6 Ρ}] ὁπ πη; ΕἸ. 
ΑΠῸΡ ἀνθ} ἀὰ5 Ὑ ΟΡ, σ]οίοη. υνῖθ- 
ἀο ἴπ ϑίΔο! 6] ἰπΡὸ5 ΘΟ ΠΟ ΖΟ5 
50, ἀλθς9 ἀὰς ἀν ἄϑ9!Π1ο 6. ἴῃ Ογθϑίος' 
πιογραηρ, ἃ15. οἰνναβ ἴῃ ϑοίπδι" Ασὶ 
ΕἰἸηΖί 65. ΘΡΒΟΠΘΙηΙ. 

861. χαλ. ἅμ., 699. 858. 
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οὕτως, ὡς κείνῳ δυστάγῳ, 
τμητοῖς δλχοῖς ἐγχῦρσαι; 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἄσχοττος ἃ λώβα. 
; ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

σῶς γὰρ οὔχ; εἰ ξένος 
ἄτερ ἐμᾶν χερῶν 

ΧΟΡΟΣ. 

σατταῖ. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 
΄ 2 Σ 

χέχευϑεν, οὔτε του τάφου ἀντιάσας 
, 2 ς “- 

οὔτε γόων παρ ἡμῶν. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

Ὑφ᾽ ἡδονῆς τοι, φιλτάτη, διώκομαι, 
τὸ χόσμιον μεϑεῖσα, σὺν τάχει μολεῖν. 
φέρω γὰρ ἧδονάς τε χἀνάπαυλαν ὧν 
πάροιϑεν εἶχες καὶ κατέστενες καχῶν. 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 

πόϑεν δ᾽ ἂν εὕροις τῶν ἐμῶν σὺ πημάτων 
ἄρηξιν, οἷς ἴασιν οὐκ ἔνεστ᾽ ἰδεῖν; 

ἜΣ ΟΘΈΜΕΙΣ. 

γγάρεστ᾽ Ὀρέστης ἧμιν, ἴσϑι τοῦτ᾽ ἐμοῦ 
χλύουσ᾽, ἐναργῶς, ὥσττερ εἰςορᾷς ἐμέ. 

8605. τμητοῖς ὃ. ΑἹ σὺν δ᾽ 
ἑλίσσαται τμητοῖς ἱμᾶσιν. 

8644. ἄσχοπος, θᾶ 568- 
Ραᾶν, νγἷθ γρόνος ἄσκοπος ΤΓΔΟΙ. 
240. 

560 ἢ. γξιὶ. 1156 Ααο ἢ ΒΙΘΡ 
τάφος υπὰ γόοι νογρυηάθη, ννἷθ 
ἴπ ἀθγῦ ΕΌΥΠΙ6] ἄχλαυτος ἄταφος, 
Ζζὰ Απηϊ. 29. 

811. ὕὅφ᾽ ἡ δ. τοι, νοῦ ᾿ἰδὺυ- 
ον Βρου δ. 

812. ΠΙε πρᾳότης πορείας "ΔΘ 6 
δἴθθη νυθϑθη  Π]οἤρη ΤΉ] ἀὸ5 χόσ- 
“ιον ἃυ8, ΖΠ) 8] ΔΓ 65. οἷ Κῦ- 

πὶ] Ιοἤ  η δ πηρῖγαι σοζιθηιθηά, ᾿ὰπρ- 
586 η ΘΟ ΡΙ [65 ΘΙΠΠΘΡΖιρθῆθη. 

813. ἡ δον ἄς, ἀνυπά Ζὺν ἡδογή. 
815. σὺ ἰδὲ βίαγκ ζὺ Βοἴοποῃ. 
810. διαί οὐχ ἔνεστ᾽ ἰδεῖν 

(οἷς ἴασιν ἰδεῖν οὐχ ἔνεστι») γν 8 ἢΓ- 
50 Β 6! ]Π1οἢ οὐκ ἕτ᾽ ἔστ᾽ ἰδεῖν, ἀὰ 
πὶ [,80}ν, θοῦ ἰδεῖν χη. 
δίθῃϊ. νρὶ]. 810. 891. 840 ἢ. 

811. ἐμοῦ κλ. 5.6}. ἴῃ Βεοζυς 
ζὰ σὺ 815. ,, νυν 556. 65 νΟῺἢ 1" ἰΓ, 
ἀ16 ἴθ δἰ ον ἀϊηος ΒοΙροθρ νοὴ 
ἀοίπθη [ἰμοϊάθῃ δυββηαὶρ σοιηΔΟΝι 
ὯΔ}. “ἡ 

» 

500. ἐτ Γ᾿ 

8600 

570 
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Ν -. ἨΛΈΚΤΡΑ. 

ἀλλ᾽ ἡ μέμηνας, ὦ τάλαινα, κἀπὶ τοῖς 
880σαυτῆς καχοῖσι κἀπὶ τοῖς ἐμοῖς γελᾷς; 

ἘΡΥΎΣΘΘΕΨΣ 

μὰ τὴν δον ταν ἑστίαν, ἀλλ᾽ οὐχ ὕβρει 
ἐμέ: τάδ᾽, ἀλλ᾽ ἐχεῖνον ὡς σπταρόντα νῷν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

οἴμοι ταλαινα᾿ καὶ τένος βροτῶν λόγον 
τόνδ᾽ εἰςακούσασ᾽ ὧδε πιστεύεις ἄγαν; 

ΧΡΊΕΘΘ ΒΆΡΕΣ. 

885 ἐγὼ μὲν ἐξ ἐμοῦ τε κοὺχ ἄλλου, σαφῆ" 
σημεῖ" ἰδοῦσα, τῷδε πιστεύω λόγῳ. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

τίν᾽, ὦ τάλαιν᾽, ἰδοῦσα πίστιν; ἐς τί μοι 
βλέψασα ϑάλττει τῷδ᾽ ἀνηχέστῳ πυρί; 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

πρός νυν ϑεῶν ἄχουσον, ὡς μαϑοῦσά μου 

δθυτὸ λοιστὸν ἢ φρονοῦσαν ἢ μωρὰν λέγῃς. 
ΗΛΕΚΤΡΑ. 

σὺ δ᾽ οὖν λέγ᾽, εἴ σοι τῷ λόγῳ τις ἡδονή. 
ἌΡ ΣΟΘΕΨΨΣΙ 

χαὶ δὴ λέγω σοι τἂν ὅσον κατειδόμην. 
ἐπεὶ γὰρ ἦλθον πατρὸς ἀρχαῖον τάφον, 

881 [- Ομν. βοβνννρι θ6] ἄθιῃ ποὶ- 
᾿ρδίθη πιογρίαπάθ ἀθι" ΒΘ η- 
ΒΟΠΟΒΒΘηΒΟΠαί, ἄδιι νἀιον οι θη 
Ηεδογάο. -- Πὰ98 ἀλλὰ ἴῃ ἀλλ᾽ οὐχ 
ὕβρει Δ. τάδε θόνυ δα ἄθπὶ νον- 
ΒΟ ννθθοπάθη παρόντα λέγω, ον- 
μᾶϊι ἀΡρὸν, ἰΘΡμαΓ νογδηρο5.6}}}, 
ἄοο! υγῖδαδε 5Θῖηθη (ἀοροηϑαίζ πϊΐ 
ἀλλά. --- Μῖιὶ λέγω ὡς παρόν- 
τὼν ὝὙΡΙ,-- 010. Ὁ... Ἔ: 848. 
9660 ῬΩΠ ῦϑι. ἀν 0. »ος 1590: 
88ῦ {- ἐξ ἐμοῦ τὲ χοὺχ ὅλ- 

λοὺῦ, νοη π|1" 5685 υπάἀ 
ἰοὺ οἰπθιὶ ἃπάθυπ (διι5ρ6- 
πη), πο ἃ! Αὐϊορϑῖθ νον] ὰ5- 
“οι. ἴ08} ἀὰϑ ΒΟ Γ ΓΡοπηθ παῖδ 

τε χουν χὰ Ὁ, ἘΣ 1275. Ὁ. (-σ9ὲν 

Ῥάχα ΜἱΠὰ4ει σαφῆ σημεῖ᾽ ἰδ. 
Ἐροχορθϑίβ. (ιν. ἄλλης, νἱο!-- 
δῖοι ΡΙΟΙ, δὰ 100). 

889. [πὰ μαϑ. μου (ἀκούσασα) 
πορὶ ἀϊο Μαβησηρ, πίομῦ νοῦ β6- 
μῦρον Κοπηΐηϊθθ ἄορ [Ππηϑιᾶηαἀ ὁ 
ἱγρομα χὰ ἀριμ Ί ΙΘη, νυνί 0. Ο 593 
ὅταν μάϑῃς μου νουϑέτει, τανῦν 
στη ξία. 

893. ἀρχ. τάφον, ἀϊδ αἸ16 
ἀνα οϑϑδιίδᾶιϊο, πὰ ΡΒ οίου οι θα 
ἀδβθοηδβαιχθ Ζιὶ ἄδη νεόρρυτοι 
πηγαὶ γάλακτος, νϑῖ. τὰ Ὁ. Β. 1. 
Αη οἴπθα νὸὰ ΑἸΔο5. ποῦ [ἅν ἀϊ6 
ΠοΡΡβοο’ Μγκοπὰβ Βοϑιϊπ θη 
ἀγα θρῖαιχ, ννῖ βοηδὺ ἀοΡΡΙ ἤθη 
τάφοι πατρῷοι, πιογιηιθγέα αὐτία. 
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ὁρῶ κολώνης ἐξ ἄχρας γεορρύτους 
πηγὰς γάλαχτος, καὶ περιστεφῇ κύκλῳ 
σπάντων ὅσ᾽ ἐστὶν ἀνϑέων ϑήχην πατρός. 
ἰδοῦσα δ᾽ ἔσχον ϑαῦμα, χαὶ σπτερισκοττῶ 
μή σού τις ἡμῖν ἐγγὺς ἐγχρίμτυτῃ βροτῶν. 

ὡς δ᾽ ἐν γαλήνῃ πάντ᾽ ἐδερκόμην τόπον, 
τύμβου προρεῖρπον ἄσσον" ἐσχάτης δ᾽ ὁρῶ 
πυρᾶς γεώρη βόστρυχον τετμημένον. 

-χεὐϑὺς τάλαιν᾽ ὡς εἶδον, ἐμπταίει τί μοι 
ψυχῇ σύνηϑες ὄμμα, φιλτάτου βροτῶν ε 
πάντων Ὀρέστου τοῦϑ'᾽ δρᾶν τεχμήριον᾽" 
χαὶ χερσὶ βαστάσασα δυςφημῶ μὲν οὗ, 

χαρᾷ δὲ πίμτελημ᾽ εὐθὺς ὄμμα δαχρύων. 
χαὶ νῦν ϑ᾽ ὁμοίως καὶ τότ᾽ ἐξεπίσταμαι 
μή του τόδ᾽ ἀγλάϊσμα, πλὴν κείνου, μολεῖν. 
τῷ γὰρ προςήχει πλήν γ᾽ ἐμοῦ καὶ σοῦ τόδε; 

Ονιὰ. Μοὶ. 13, 524 γονρκΚοιηπιθῃ, 
ἰδ πίοὲ σὰ ἄθηκθη. 

894. χολ. ἐξ ἅ., ονθη ἃυΐ 
ἄσοπι Ηρ 6], νρὶ]. 742. 

80... πηγαὶ γάλι, ΟΣ Ὁ 170: 
ΜΠΟΝ πἀπὰ ΒΙαπθη ἀἶθ 52 νϑυ θἰ55- 
ἤθη λοιβαί. 

8960. θήκη, 416 ΘΙ ΒΘ ΠΕΠ10}}6 
Βυϊιοβίδτιο (εὐνη} 0 ἄδθηι τάφος. 

8035. (Ἰν., ἀϊθ Διο ΒΘ Ρ 1ΠΓΘΙ 
δᾶη2 ΘΙ Ὀ]ΟΙθΕ, 5168} δῖοι, Ρ6- 
ὙΟῸΡ 516 ἀἴθ ἀρθογγαβοιμθηάθ Εγβοιμοὶ- 
Πὰηρ πᾶ! ρναᾺ, [ΟΡΒΙΘΠΠΡ πὴ; 
ΟὉ 516 0Π"π6 βιὄγθπάθ ζδαβτη 561 
(μή τις ἡμῖν ἐγχρ ίμπτῃ βρ.), 
Θ'6. 56. 510} πηροϑίονε ἤρθη (ἰ6- 
Τὰ ] Θὴ ρον! ἅϑϑι. 
00. ἐσχάτης πυρᾶς, πὶ 

Επάς ἀθ5 ἀγδθ ρ615. Π6γ 
80 Β ΠΡ» Ιοθα]ο ἄφθη. (νρ]. λαιᾶς, 
ἀριστερᾶς χειρός ἀπά ἅ }.} Κοπμι, 
ἄοοῖν ἱπμθ Δ ἄθη ἀον Ζυρομὸ- 

Ο ΤΊΡΚΟΙ  συρίίοκ, χὰ 0. (. 694. ουθῃ 
18. -- ων. βόστρυχον νεώ- 
97 (σαι 0. (. 790) τετμ., ἃ. ". 
νεωστὶ τεῖμ. ἴθι 850. γἄιβ6 πα ς- 
ἴον, ἄαὰ οὔδθὴ 441. ΟἾγν9. 56 ]08ὶ 

ΞΌΡΠΟΚΙο5. Υ, 

ΔΡΌΡΙης; πὶ οἷπα [00 Κα νοῦ [ἢν 
ππὰ ΕἸοΚιρα δρθοπάογιὶ ἀδρΖαυθγη- 
θη. θυγοῖΐ ἀἴθ865 υπάθγθαΓ 
Ζυβδμ θη θη πιοινιγὶ ἀογ ὨΙοἢ- 
ἴθ" ἀϊὸ ψουαιϊ πη νοῦ ΟΓΟβίθ5 
Ῥ5Υ ΠΟΙ Ο δ . [δῖ π6 

902. Οπρυβ. ἀᾳγοιιζιοκὶ οἷ 
ὅραμα, ὃ ἀεὶ ἐφαντάζετο χατὰ 
ψυχήν, δἴἵη ΠΡ ΟΡ Ρ Δα 
ΠΡ ῈΡ ΑαΡΙΪοΚ. Μὶι ὄμμα, 
δρδοῖθδ, ν8]. Αἴ. 917. 680}. (μο. 
290 Ο οβίος, τερπνὸν ὄμμα. Δῃ 
ἐμπαίει ὄμμα 50} 116 58} 56 ἢ 
ΦΡΈΧΟβ  Ϊβο} ὃ δρᾶν τοῦτο τεῦμι. 
Ὄρ. (οἴπδθη Βεοννοὶβ νὸπ 0- 
γοβὶβ ἀθβθηναρί),, 415. ΟὉ 68 
οἰπίδοι πἴθ556 ἔδοξα ὁρᾶν. 

90ὅ. βαστάσ., ψηλαφήσασα. 
516. Θπἰμ ἃ] 5108} 1646 ΑΘΙΒΒΘΓ ἢ; 
465 Κυπιοῦβ θοῦ ἴἢτ ὈΙΒΠ ΘΙ 65 
[,ο05, ἀπὶ ἀϊδ ποι Προ εὐφημία πἰομὶ 
δὰ 5ἰῦγθη οὐδ ἰγροπά φ“οιπδη 68 
Αὐἰππον Και κοὶϊ δα 510} δὰ Ζίθθῃ ; 
πὰρ ΒΡοαἀοης Ρἅποθη νογρίοϑϑὶ 516. 

907." νῦν τε χαὶ τότε; 2 
6710. 

8 

890 

900 

900 
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φι0χἀγὼ μὲν οὐχ ἔόρασα, τοῦτ᾽ ἐπίσταμαι, 
οὐδ᾽ αὖ σύ. πῶς γάρ; ἧ γε μηδὲ σιρὸς ϑεοὺς 
ἔξεστ᾽ ἀχλαύστῳ τῆςδ᾽ ἀποστῆναι στέγης. 
2 3 393 οχ ᾿ ν Χ γ»ω9Ψ ς " - 

ἀλλ᾽ οὐδὲ. μὲν δὴ μητρὸς οὐὔϑ' ὃ νοῦς φιλεῖ 
τοιαῦτα πράσσειν, οὔτε δρῶσ᾽ ἐλάνϑαν᾽ ἂν᾽ 

ἔστ᾽ Ὀρέστου ταῦτα τἀπιτίμια. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλη, ϑάρσυνε. τοῖς αὐτοῖσί τοι 
οὐχ αὑτὸς ἀεὶ δαλμδινοῳ παραστατεῖ. 
γῷν δ᾽ ἦν τὰ πρόσϑεν στυγνός" ἡ δὲ νῦν ἴσως 
πολλῶν ὑπάρξει κῦρος ἡμέρα καλῶν. 

(  ἩἨΛΕΚΤΡΆΑ. 

ϑ)υφεῦ τῆς ἀνοίας, ὥς σ᾽ ἐποιχτείρω ττάλαι. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΝΙΣ. ᾿ 

τί δ᾽ ἔστιν; οὐ πρὸς ἡδονὴν λέγω τάδε; 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

οὐχ οἶσϑ᾽ ὅποι γῆς οὐδ᾽ ὅποι γνώμης φέρει. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

πῶς δ᾽ οὐκ ἐγὼ χάτοιδ᾽, ἅ γ᾽ εἶδον ἐμφανῶς; 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

΄, 53 , 2 , τέϑνηχεν, ὦ τάλαινα" τἀχείνου δέ σοι 

912. ἀκλαύστῳ, ἐηιρτιγΐ. 
913. οὐ μὲν δή, Ζιι 109. Νδοὶι 

μητρὸς οὔϑ᾽ ὃ νοῦς φιλεῖ ον- 
νναγίου ᾶη οἷπ χννοὶίθβ, δ] 6 10}}- 

[Ὁ}15 ζὶ μητρὸς δο!ιΓοηάο5 84ι2- 
8164. ΑΡΟΙΡ ἀδγ βίγθηρθη ΤΠ ης 
Διιϑνγ οἰ θη [ὔρι, 500}". οὔτε ,90. 
ἐλ. Ἰεῖ, 415. 9} νοραιυιβρίηδο μήτηρ 
οὔτε φιλεῖ ταῦτα πράσσειν, νϑὶ. 
990. χὰ Αηι. 209. 102. Οάγϑ88. Ἵ, 
252 νῶϊ μὲν ἀμφοτέρω μενεήνα- 
μεν ὁρμηϑέντε, Ἢ ἐξελϑέμ ε- 
ναι ἢ ἕν δοϑεν αἶψ᾽ ὑπαχοῦσαι. 
- ἐλάνϑαν᾽ ἂν ΒΡαΠΟΚ 5ιαιι ἐλάν.- 
ϑανεν, ϑνΠΓΒ ΒΘ ]1οἢ, οΡϑομοη ἄν 
ΤἬΘΙΟΥ 50. [ΘΒ] Καηη: π060}} 
116} 5160 ΙΓροπ ἃ νοΡ ΓΒ ΘΠ, 
Ἠδι[6 516 65 βοίῃδη. 

915. τἀπιτίμια, τὰ ἐπὶ τιμῇ 

Ν 2 ἂρ οἱ Ἄν ΟΡ 

μηδὲν ἐς χεῖνόν γ᾽ ορα. 

τινὸς ὑπάρχοντα, οἶπο 5611πὸ Β6- 
ἀθυϊιηρ. 00} 80. ΑΘΒ0]. ϑθρι. 
1022 ὑπ᾽ οἰωνῶν ται(έντ᾽ ἀτίμως 
τοὐπιτίμιον λαβεῖν δοκεῖ, ΡοΙ]γ- 
ῃΘἶΚα5. 50}} ἀυγον ἀΐθ ἀτιμία 5ε]- 
661 βου οηάθη ἀγα) β ἤρθη {}161}- 
ΡΟ ννοράθη. Αποὶ Ποιοά. θ, 
99 ἐπιτιμᾶν νοῦ ἀ61 ἄθι Τοάϊοη 
χὰ ΕΠΡοὴ δούθιθη Τιᾶιο. (Β]1η- 
ἀον τἀπιτύμβια). 

920. Απάγε φεῦ τῆς ἀν. ὡς. 
922. ϑρριοινν γ 10}: εὐπδδω 

Βἰο!, νὸ ἀπ ἴῃ ἀο" γε ῦ ποοὶὶ 
νγῸ πὶ ϑ5΄'πηο ὅπ πἰη ρφοράμ 5", 
ἃ. ᾿ν. ϑνδῖβϑι, ΒΊΟΝ, ννἂ5 ἄτι ΒΡΙΙΟΙΙΒΙ. 
ΡΠ. 80ῦ ποῦ ποτ᾽ ὧν κυρεῖς; 
ΥΩ]. Δηΐι. 204. Μη Ῥοδοιῖθ ἀϊδ 
μρ ας ἀξ εν [ἀδη: -- γνώμης. 

029. 4}... ἘΔ ΟΆΊΒΙΗΙ 250. 
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ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

οἴμοι τάλαινα" τοῦ ταδ᾽ ἤχουσας βροτῶν; 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

τοῦ πλησίον παρόντος, ἡνίκ᾽ ὥλλυτο. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

χαὶ ποῦ ᾽στιν οὗτος; ϑαῦμά τοί μ᾽ ὑπέρχεται. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

χατ᾽ οἶχον, ἡδὺς οὐδὲ μητρὲ δυςχερής.. 
ΧΡΥ ΣΟΘΕΜΙ͂Σ. 

οἴμοι τάλαινα" τοῦ γὰρ ἀνϑρώπων ποτ᾽ ἦν 
τὰ πολλὰ πατρὸς πρὸς τάφον χτερίσματα; 

ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

οἶμαι μάλιστ᾽ ἔγωγε τοῦ τεϑνηχότος 
μνημεῖ᾽ Ὀρέστου ταῦτα προςϑεῖναι τινά. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

(ὦ δυοςτυχής" ἐγὼ δὲ σὺν χαρᾷ λόγους 
τοιούςδ᾽ ἔχουσ᾽ ἔσπευδον, οὐχ εἰδυῖ᾽ ἄρα 
ἵν᾽ ἦμεν ἄτης" ἀλλὰ νῦν, ὅϑ᾽ ἱκόμην, 
τά τ᾽ ὄντα πρόσϑεν ἄλλα 9᾽ εὑρίσκω καχά. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

οὕτως ἔχει σοι ταῦτ᾽ " ἐὰν δέ μοι πίϑῃ, 
τῆς νῦν παρούσης πημονῆς λύσεις βάρος. 

; ΧΡΥΣΟΘΕΜΝΙΣ. 

ἢ τοὺς ϑανόντας ἐξαναστήσω ποτέ; 

ΗΛΕΚΤΡΑ. 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅ γ᾽ εἶπον: οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἄφρων ἔφυν. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

τί γὰρ κελεύεις, ὧν ἐγὼ φερέγγυος ; 

929. ἀ. ᾿. ἡδὺς μητρί, οὐδὲ 
ϑυςχερής: ἅμθεν ἀΐθ ϑιθ!]}υηρ; νὴ 
μητρί τὰ 0. (. 1399, ἅθεν ἡ. 
οὐδὲ δ. τὰ 191. 

9381. πρὸς τάφον, ἃΪ5 ο} 
δἰᾶπαο δῶρα πρὸς τάφον ἔκχτε- 
ισμένα. 

9035. τοιούς δε, ἀἷδ 510} 50 
ἀνῦρον 5... ΘΡ νυ 656η. ΠΡ 6η. 

930. Ο. Β. 1442 ἵν᾽ ἕσταμεν 
χρείας. 

999. τῆς νῦν παρ. πῆμ. 
βάρος δῖ δυῇ ἀϊο ΝΔομνῖο!! νοα 
Ονοϑίοβϑ᾽ Τοάθ. ΄θϑθβ πϑὰθ ἴη- 
μ6 1} Καηη Ομ". σαὰΐ πιϑοίθη, νΘΠηη 
516 πὰ οΡοὶπ. εἰ ΕἸ]. Ογοϑίθϑ 
ΡΠ. δὰ 5160}. ΠΙΠΙῊ. 

9. Ἐ 

990 

990 

40 
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ἨΛΈΚΤΡΑ. 

τλῆναί σε δρῶσαν ἂν ἐγὼ παραινέσω. 
; ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ εἴ τις ὠφέλειά γ᾽, οὐχ ἀπώσομαι. 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 

θέ ὅρα, πόνου τοὶ χωρὶς οὐδὲν εὐτυχεῖ. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

ὁρῶ. ξυνοίσω πᾶν ὅσονπτερ ἂν σϑένω. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἄχους δὴ νῦν, ἡ βεβούλευμαι τελεῖν. 
παρουσίαν μὲν οἶσϑα χαὶ σύ που φίλων 
ὡς οὔτις ἡμῖν ἐστιν, ἀλλ᾽ “Ἧιδης λαβων 

950 ἀχγεστέρηχε χαὶ μόνα λελείμμεϑον. 
ΞΘ ΘΩΩΝ 9. ὦ Χ ΣᾺ , , ἐγὰ δ᾽ ἕως μὲν. τὸν χασίγνητον βίῳ 

᾽ 23 2 ’ 5 ᾽, 

ϑαλλοντ᾽ ἔτ᾽ εἰςήχουον, εἶχον ἐλτιίδας 
φόνου ττοτ᾽ αὑτὸν πράχτορ᾽ ἵξεσϑαι πατρός " 

“- κυ 9 ϑ᾽᾽ Ὗν 51...» 2 ν᾿ Χ 7 
γῦν δ᾽ ἡνίκ. οὐκ ἔτ ἔστιν, εἰς σὲ δὴ βλέπω, 
[42 Ὰ 2 ’ , ’ 

ϑυουσόσπτως τὸν αὑὐτοχείρὰ ττατρῴου φόνου 

ξυν τῇδ᾽ ἀδελφῇ μὴ χατοχνήσεις χτανεῖν, 
Π ΄ ν»- ᾽ὔ 9 Π «Αϊγισϑον. οὐδὲν γάρ σε δεῖ κρύτττειν μ΄ ἔτι. 

948. τλ. δρῶσαν, ἀδ88. 4 
τὴ αν ἀϊο Α ἀδ [ἢ ριιη ς᾽ ἃ ΘΙ 5}. 
Α6860}. ϑορί. 188 Οἰδίπους ῥίξαν 
σπείρας ἕτλη. 

944. οὐχ ἄπ., πᾷ] ἃ παρ- 
΄ὕ » 

αἰνέσης ἄν. 

᾿9456. π τοάοθϑὲ νοῦ ὙΌΡΠ61]: 
Ῥοάρηκο, ἀὰ9595 οἶπὸ ΜὰΠ6 
πίον 5 ον οππ θη 114. Π θηη 
80} ἀθπὶ ἁἰΐθη ΒΟΉ ΚβρΡιο πάντα 
πόνος τεύχει ϑνητοῖς μελέτη τε 
βροτείη. 

948. Δτπὸΐ ἄχ ννοϊδδὺ 18 ππη 
ΟΝ], ἀδ55 αὐ Ὑ ΡΝ ἀπά (ΘΓ65165) 
ΠΟ. 6 χὰ ΤΘομηθη ἰδὲ; χαὶ 
σύ που υἱἷὶ Βοζιρ δ ἀἴθὸ (0. 
Ον. ρονογάπο Αἰὐἰκ] νης δον 
ὁν. ; Ὑ61} 516. ἂἃῃη ἄδβϑοη ἀοροη- 
Ὑνγαρὶ [6580 φοραὶ Παιίο, βαρὶ ρ6- 

Γᾶά6 ΕἸ. παρουσίαν φ. 5ιἰαϊῇ. 
ἐπωφέλησιν, βοήϑειαν, ἄρηξιν. 

951. λελείμμεϑον ππά ΡΙΗ]. 
1019 ὁρμώμεϑον ἀϊΐο Βοϊάθη οἰη- 
ἷ“ἴροη Βεοίβρίοῖο (ΟΡ δυβίθη ΡΘ|}8. 
ῬΙΡ. ἀ65. ραβδὶν βοιθη Π18}15. θεῖ 
ἰμβόμθη Ἰ)]ομίορη : 11. 29, 485. 
5δίθ!, περιδϑώμεϑον πἴοιν. 51}0}1|6 0. 
Ποηποοῖ ἀὔν!οη ἀϊο νοϊ θη Β.6! 1} 6 
ὨΪΟΠΕ ἀπροοο μέθη νου άθῃ. 

951. ϑάλλοντ᾽ ἔτ᾽ ἘεΙδκο 
διαιι ϑάλλοντά τ΄. ϑοηδιὶ ἀφϑίτῳ 
ϑάλλειν βίῳ, ζῆν καὶ ϑάλλειν. 

057. Μιὶιι Ροβοπάνροι, ἀτρο ἀϊ6 
ΒΘ πρ ἀπᾷ [που ραηκΚιίοι ροϑιᾶνκ-. 
τὸν Κυαιν τρῖιν ἀϊὸ Νοηπαηρ 465 Α6-- 
ΘΊϑίῃο5. πἰπίθηδη, νρ]. 109. θόπη ἀϊ6 
Μαυιον ατ5 ἄθι Ὑ ορ6. σὰ 50} ἢ 
50Π6Ὸ} 510}. ΕἸΟΚίσα 560105ῖ, ποο}ὶ 
16 1", ἀΐο ΟἸΡγ8. ἄδλζι δυ[Ζυ [ὉΓ-- 
ἄθνη. 
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στοῖ γὰρ μενεῖς ῥάϑυμος, εἰς τίν᾽ ἐλπίδων 
βλέψασ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑήν; ἡ πάρεστι μὲν στένειν 
πλούτου “πτατρῴου χτῆσιν ἐστερημένῃ, 960 
πάρεστι δ᾽ ἀλγεῖν ἐς τοσόνδε τοῦ χρόνου 
ἄλεχτρα γηράσχουσαν ἀνυμέναιά τε. 
καὶ τῶνδε μέντοι μηκέτ᾽ ἐλπείσῃς ὅὕτεως 
τεύξει στοτ΄. οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἄβουλός ἐστ᾽ ἀνὴρ 
«ἴγισθος ὥστε σόν ποτ᾽ ἢ χἀμὸν γένος, 96 
βλαστεῖν ἐᾶσαι, πτημονὴν αὐτῷ σαφῆ. 
ἀλλ᾽ ἣν ἐπίσπῃ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν, 
πρῶτον μὲν εὐσέβειαν ἐχ σπτατρὸς χάτω 
ϑανόντος οἴσει τοῦ χασιγνήτου ϑ᾽ ἅμα" 
ἔπειτα δ᾽ ὥσπερ ἐξέφυς, ἐλευϑέρα ἐκτν 910 
χαλεῖ τὸ λοιπόν, χαὶ γάμων ἐπαξίων 

τεύξει. φιλεῖ γὰρ πρὸς τὰ χρηστὰ πᾶς ὁρᾶν. 
λόγων γε μὴν εὔχλειαν οὐχ ὁρᾷς ὅσην α 

9ὅ8.Ὀ ποῖ μενεῖς; ψονδιυΐ 
ὙΜΠΠ 51 ἀὰ ννᾶγίθη, οἢπ6 56]}8 
Πδηὰ δηζυ]ορθη νρ]. χζὶι 812. Ζὰ 

“ποῖ ἀὐῖιι εἰς τίν᾽ ἐλπ. ἔτ᾽ ὀρϑὴν 
(416 ποὺ 9Ἃ65ὺ βιᾶπάθ. ππᾷ τπη5 
Π16Ρ6, νρὶ. 729) βλέψασα ἃ]5 
Βροχορθϑίϑ, 

θοθών ἡ πάρεστι μὲν. ΓΝ 
(δροηβαῖζο χὰ ποῖ μενεῖς, ἀὰ ἀὰ 
18 761 δοοη 41165 πιὔϑ]οιο ἴη- 
ΒΘ Δ ἢ Ζὰ θοβίθμξη ᾿αϑι. 

902. γηράσχουσαν δἃη ἀλ- 
γεῖν ΔΒ 5Ο]] 0856, νν ἄμ ρθη ὰ ἐστε- 
ρημένῃ ἄδην ἡ 510} ἈΒ5ΠΠΡΙ ΒΑ , 
πο πυδ}4, 2 εἶπον τούτοις --- 
παραπλέοντας τῶν ἐν τῇ πόλει 

ἐπιμεληϑῆναι. Μὶν ἄθιὶ ἤγροννο- 
᾿ἰβοβθη γη 0. νβῖ, 185 ἢ., νεἷν ἄλ. 
ἄν. τε Δηϊ. 908. 

903. τῶν ὅδε, τῶν ̓ λέκερων. 
9006. πημ. αὐτῷ σ., Δρροϑί- 

1οὸὴ (65 ρβᾷηζΖθη (οὐδηκθηβ, Ὑν16 
ΑΙ. 89. ΜΙΘΙΙΘΙ Ομ. βοινν τ ἄθιῃ 
ϑόρ}". ἀθὺ ἃυ}8. αἰΐθηι Εροβ βρυίοι- 
νΥΟΡ Π 10} δον ον άηο γον γον" Νή- 
πίος ὃς πατέρα κτείνας παῖδας 
καταλείπει. 

9638. εὐσ. οἴσει, 619. χὰ Δηΐ. 
924. Ζυ χάτω υῖ ϑαν. (5611. 
Θ᾽ τοἀ ἢ) ογκΙάγοπα μἴηζα. 

9711. καλεῖ, χληϑήσει. 
912. “οἀθονιηδηη 516}}} 56} ἢ δυΐ 

ΜΘηβοι θη, ἀϊθ 5[0ἢ "νὰν Ζοίβ θη, 
ἀπά 806}: 516. 80 τὰ χρηστά 
8] Θ 6 1 (4.116 58 νν)ὰ5 ἀδ6η Νᾶἅ- 
θη χρῆσε ὄς γ᾽ ἀϊ 6 π) ΡΙΗΙ. 
450 τὰ δίκαια καὶ τὰ χρήστ᾽ ἀπο- 
στέλλουσιν οἱ ϑεοί. ΕΡΔΡῚ. 108 
ἅπαν τὸ χρηστὸν γνησίαν ἔχει 
φύσιν. 

018. ΕἸ]. Κοιμὴδ πὰπ δαῖ ἀϊ6 
Αομίαηρ, ὑνϑ]οῆθ. ΟΡ γ 5. 510} "61 
Φοάονιηδηἢ ΘΡΎΝ ΘΙ μθηὴ νγογάθ: λ ό- 
γων γὲ μὴν εὔχκλ. ἴῃ αορθη- 
Βᾷ1Ζ Ζζὰ 6: εὐσέβεια ϑοῖίοη8 (65 
ψαιοΡ5 απὦ Βιυάθι5 ππἰ ἀ6ι" 6 - 
πο ἢ 5. οΖὰ ἀθῆπ. ἀ6 δα 6 
Νδιῆθὴ. "δὶ ἤθη Μίθηϑοιθη 815 οἷπ 
μον. ὙΥΠΟΒΕΡο5, δου 5ιννδι πηα- 
1605. (γε μήν) υἷτἴ. (θ5 λόγῳ 
ἀον οοὐά., ΜΘ 1016 8 Ιοῖο ἃἷ5 ἀς- 
ΒΘη581Ζ χὰ ἔργῳ δέ σοι βάθος 
ννοράρι Κῦμηϊθ, ἰδ νυπ Βοιια "δ- 
νομμ σι. ρει. 1006 βάξις καλή.) 
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ῳ 3 Ἁ "᾿- -- ’ 

σαυτῇ τε χὰμοὶ τιροςβαλεῖς πεισϑεῖσα μοι; 

ϑιδτίς γάρ ποτ᾽ ἀστῶν ἢ ξένων ἡμᾶς ἰδὼν 
τοιοῖςδ᾽ ἐπαίνοις οὐχὶ δεξιώσεται" 
οἴδεσϑε τώδε τὼ κασιγνήτω, φίλοι, 
ὦ τὸν πατρῷον οἶχον ἐξεσῳσάτην, 
ὦ τοῖσιν ἐχϑροῖς εὖ βεβηχόσιν ποτὲ 

980 ψυχῆς ἀφειδήσαντε προὐστήτην φόνου. 
τούτω φιλεῖν χρή, τώδε χρὴ πάντας σέβειν" 
τὠδ᾽ ἔν ϑ᾽ ἑορταῖς ἔν τε πανδήμῳ πόλει 
τιμᾶν ἅπαντας οὕνεχ᾽ ἀνδρείας χρεών.“ 
τοιαῦτά τοι νὼ πᾶς τις ἐξερεῖ βροτῶν, 

ϑθδ ζώσαιν ϑανούσαιν ϑ᾽ ὥστε μὴ ᾿χλιπεῖν χλέος. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλη, πείσϑητι, συμπτόνει ττατρί, 
σύγκαμν᾽ ἀδελφῷ, παῦσον ἐχ καχῶν ἐμέ, 
παῦσον δὲ σαυτήν, τοῦτο γιγνώσχουσ᾽, ὅτι 
ζῆν αἰσχρὸν αἰσχρῶς τοῖς χαλῶς πεφυχόσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑθ0ἐν τοῖς τοιούτοις ἐστὶν ἡ προμηϑίέα 
χαὶ τῷ λέγοντι χαὶ χλύοντι σύμμαχος. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

χαὶ πρίν γε φωνεῖν, ὦ γυναῖχες, εἰ φρενῶν 

915. ἀστῶν ἢ ξένων, τὰ 0. 
Ἡ. 811. ΤΊΔΟΝ, -187. 

911. ε]. πὶ. 696 ἢ ΑἹ. 500 ΗΠ 
9190. προστῆναι φόνου 

τινί, 510} ἀ65 Φοιυιναπά θην 6501 η}}}- 
θη Μογάοϑ ἀπποιιηθη, ἴππ ἴῃ ϊ6 
Ἠδπὰ πϑμμθιι. [)00}} ΠΠΘρὶ ἴῃ πιροστ. 
ψγῸ ἢ} 80} ΒοΖι μα ηρ ἀκ, ἀὰ5. ἄρῃ 
Μὸόγάογη ἀδροηϊθονιροίθη. 

982 (. ἤεα Αὐδιιον βίο (ἑορταί) 
ἀν ἀϊοὸ πάν δ. πόλιες “ιν ὅοῖίο, 
ἃ. ᾿ι. Ζυβαιπιηθπκάη!ο, Ῥαπορυθθη 
ἀὸν (ἀδιποίηάθ, νὶ Ὁ. ἢ. 1459 
ποίας γὰρ ἀστῶν ἥξετ᾽ εἰς ὁμι- 
λίας, ποίας δ' ἑορτάς; Γμιοϊδῃ. 
Τοχ. 1 χαὶ ἑορταῖς καὶ πανηγύ- 
ρεσι τιμῶμεν αὐτούς. 

084, {{ῦ ον ἀδη πᾶ ΠΟΙ ΘΙ ΘΟ ΘΟ. 
γ οῖβο νυ ϑἀογ πο θη ἀράδηκοη νοὴ 
9710 χὰ 299; ἐξερεῖν 5ἰαιι ἐρεῖν 

Θνθ). 80 ἔαρ. ΟΡ. 547 ἐμαυτὸν, 
ἢν λέγω χαχκῶς ἐχείνην, ἐξερῶ. 

οϑοΙ, Ααοὶι Ναίοι" ἀπά πάρι" 
ΠῚ ΗΔ (468 βίπηθη αι ἤδοϊιο ; ἀλῃ οι" 
συμπόνει, σύγ καμνε. 

9351. παῦσον ἐκ κι, τι 291. 
9358. τοῦτο γιγν»ν.». Δπϊ, 188. 
0900, ὸΡ (πον γᾶϊνῃ. Ροϊάδη. 

ϑομνν οδίονη ΒοϑοπηθηἝ θῖν ἀη, διιοῖν 
ἄορ ΟΡ γ5., ἀλ85 516. ἄθη ΝΌγΒΟΙ ἂς; 
ΕἸ ΚυΡα᾿ 5. πἴοιν οἷο ΥΥ οἰἴορος νὴ 
ἄἀον Ἡδληά ννοῖΐβϑ. 

0991. ον χλύοντι ἰδι τῷ νὶο- 
ἀν χὰ ἀδηκθη. Μιν σύμμ αχος 
νῃ}. Εν. 8902 οὐχ ἐστὶ τοῖς μὴ 
δρῶσι σύμμαχος τύχη. ΕΟ ΠΣ 
σιωπὴ τῷ λαλοῦντι σύμμαχος. 
992 ἢ᾿ [Ι͂ὰ ἀριμβοιῦοα Μᾶδ586 ἰδὲ 

Β]. 'π σοῦ Πράθῃ ππνογβιο 1 τὰ 
γγορκὸ ρορδηροη, ννῖ6 5ἰ6. ἀ[686|-- 
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ἐτύγχαν᾽ αὕτη μὴ χκαχῶν, ἐσῴζετ᾽ ἂν 
τὴν εὐλάβειαν, ὥσπτερ οὐχὶ σῴζεται. 
ποῖ γάρ ποτ᾽ ἐμβλέψασα τοιοῦτον ϑράσος 
αὐτή ϑ᾽ ὁπλίζει κἄμ᾽ ὑττηρετεῖν καλεῖς; 
οὐχ εἰςορᾷς; γυνὴ μέν, οὐδ᾽ ἀνὴρ ἔφυς, 
σϑένεις δ᾽ ἔλασσον τῶν ἐναντίων χερί. 
δαίμων δὲ τοῖς μὲν εὐτυχὴς καϑ'᾽ ἡμέραν, 
ἡμῖν δ᾽ ἀπορρεῖ κἀπὶ μηδὲν ἔρχεται. 
τίς οὖν τοιοῦτον ἄνδρα βουλεύων ἑλεῖν 
ἄλυπος ἄτης ἐξατταλλαχϑήσεται; 
ὅρα χαχῶς πράσσοντε μὴ μείζω χαχὰ 

᾽ὔ 3 

χτησωμεϑ', 
2 ’ 2 3 ’, 7 

εἴ τις τοὐςδ᾽ ἀχούσεται λόγους. 

λύει γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν, οὐδ᾽ ἐπωφελεῖ, 
βάξιν καλὴν λαβόντε, δυοςχλεῶς ϑανεῖν. 

οὐ γὰρ ϑανεῖν ἔχϑιστον, ἀλλ᾽ ὅταν ϑανεῖν 

"θη νοῦ ἄθγ Μιὰ πρ πᾶϊι6. Ρ6- 
Β0ΠΠΘ6η Οὐ νν ἄβϑη 50]16η. 

995. ϑιράσος ὅπλ., ννῖο τόξα 
ὁπλ., Απι. Ρα]. 5, 98 ὥπλισμαι 
πρὸς Ἔρωτα περὶ στέρνοισι λο- 
γισμόν. κἄμ᾽ ὑπηρ. ιν 
μΐηζιι, ἱπάθηιν ἀϊθ βοι θη) αι "6 8}- 
516 Ερῖ6 ΤΠΟΠυΩΡ 465 ϑράσος 
(αὐτή ϑ᾽ ὁπλίζει χἀμὲ δὁπλίζεσϑαι 
χαλεῖ) ἀπίθυθ]εῖνι, χὰ 918. 991. 

8]. Δηϊ. 61 ἢ. 
9983, οὗ ἐν., ΑΘρΊ5.}08. 
999. δαίμων ΠΣ κα δον 

194; καϑ' ἡ μ.. τὸ νῦν 
1000. ἀπορρεῖ, μαραίνεται, 

ἀοἠιί, νε]. Αἰ. 519. ΒΡ. 1718 νομὴ 
. ΡποΒιιοηάθη Μοπάθ πάλιν διαρρεῖ 
χἀπὶ μηδὲν ἔρχεται. 

1002ὥ.. εν. ἄλυπος ἄτης 
(σαι 36) ἀπά ἄθηκο σὰ ἐξαπ. οἰννὰ 
τοῦ βουλεύματος, τοῦ ἑλεῖν, ννὶτν ἃ 
ἀδνοη Κοιμμιοπ, νρ]. 0. (. 7186 
ὡς πόλις σοι χαχῶν ἄνατος τῆς δ᾽ 
ἀπαλλαχϑῇ χϑονός, τὰ Αἰ. 404. 
Δηι. 445. 

γ8]. 

1008 {{Φἰ,ἰ 5161} χὰ, ἀδ55 νη", 50 
50ῆοπ. ὑπρ]οΚΊ|ῖοι., πἴοῦϊ ποῦ 
δρῦβϑΡ 65. [π|6 1} ἀἢ5. ζυζίοθπ, ννο- 
ἴον α Φοιπιαπὰ ἀἄϊθθο ἤθάρθη ἄθμ ἀθξ. 

ΒΙ ΘΡΡΙπρῖ, Πθπη ἀρθίη ῬΊδη τη 5 
ΓΡΟῚ σι μιδοθθη [ἀπ νν ν]] ΘΓ δὶ 
50 ἀ ΠΟΘ {Ππιοῦρᾶπρ. ΠαΡαπίθι" 
ψουβίθθ ἢ ποῦ ἄθη Τοά, 5οη- 
ἄθγη ἀα85. 65. ὕη5 πηι! ἢ} ρ6- 
Δ} } ννογάρη πιρὰ, ἄρον Πρ Ρ6η 
υπὰ Τοὰ ἴγοὶ χὰ νορ[ἄρθη. 
ΟἴΡΥ 5. πιθίην, ἀθρ. νυῦγάθ μ"ϑὶά θ᾽ 
ΘΙθηά ΘἰΠθΡΟΙΓοη ἀπά νου ΒΟ 8 6}}- 
ἰθη 14556η. 

1005. ϑυν)]οου ἰδὲ δυςκλ. ϑ α- 
νεῖν: ,,ἀ(οπὴ ἀὰ5 ἰδὲ Κοϑίπου]οὶ [,8- 
50 νΟη πΠη56Γὴ [ΘΙ θη, ἀπο Κοίη 
(ἀοννίηη, ἀδθ5 ννῖν" 61 4116 ἈΠ, 
ἄθη ν]Ρ ρον ηποη, δβομιηδη] θη 
Τοά Βηάση.“ ΟΠδηραν ἀδαιοῖ λύει 
ἡμᾶς οὐδέν ἁυΐ 999 τῆς νῦν παρ- 
οὔσης πημονῆς λύσεις βάρος 
σαρΐοκ, ννῖὸ ἐπωφελεῖ ἃῃ 944 εἦ- 
ἸῃποΡῖ. Μι βάξιν ΟΝ Αὐω ἡ ὉΠ} ἡ 
Ομνγ8. ἃυ} 918 λόγων εὔχλειαν 
μὰ ἀπὰ ννᾶϊ! ροραάθ ἴῃ 56! ν ἴδη 
ἀδροηβαίζο ἄαζῃ δυςχλεῶς ὅ., 
γ8]. 988 (. 

1007. ΟἿ». [ἀγομίθι αἴθ ἄθη 
Τοά δὴ οἰ, βοπηάθι! ἢ οἴπθη. πη- 
τα Π]ομθη Τοά, ἀον ἢππθ ὉΠΈΘΙ 
Θααϊοη ὑπὰ Μαρίθνη θοΡο οὶ νυνἱρὰ. 

900 

1000 

100 
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χρήζων τις εἶτα μηδὲ τοῦτ᾽ ἔχῃ λαβεῖν. 
ἀλλ᾽ ἀντιάζω, πρὶν ττανωλέϑρους τὸ πᾶν 

τοοἡμᾶς τ΄ ὀλέσϑαι κἀξερημῶσαι γένος, 
χατάσχες ὀργήν. χαὶ τὰ μὲν λελεγμένα 
ἄρρητ᾽ ἐγώ σοι χἀτελῇ φυλάξομαι, 
αὐτὴ δὲ νοῦν σχὲς ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτέ, 
σϑένουσα μηδὲν τοῖς χρατοῦσιν εἰχαϑεῖν. 

τ015πτείϑου. προνοίας οὐδὲν ἀνϑρώποις ἔφυ 
χέρδος λαβεῖν ἄμεινον οὐδὲ νοῦ σοφοῦ. 

: ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 
3 ΄ ἥν ΡΥ “ 2 

ἀἁπροςδόχητον οὐδὲν εἴρηχας" καλῶς ὃ 
ἤδη σ᾽ ἀπορρίψουσαν ἁπηγγελλόμην. 

ἀλλ᾽ αὐτόχειρί μοι μόνῃ τε δραστέον 
οὐ γὰρ δὴ χενόν γ᾽ ἀφήσομεν. 

ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

φεῦ" 

1009. ἡμᾶς τ᾽ ὃλ. (αὐτὰς) 
χζ ἀξ. γένος, ὍΣΟΣ οἵ ν θυ) πάθη 
νυὶρὰ ἐξώλης εἴη αὐτός τε χαὶ τὸ 
γένος α. ἃ. Μ|0 Νεϊάθη δ οινν Θβίθνη 
νυῦγάθ ἀὰ5 (ἀδβοβίθοη; ρἄη!οῖ ἃπ.8- 

“ΒΘ ΡθΘη, 

1011|. τὰ μὲν λ., 1004, “οζαὰ 
αὐτὴ δὲ νοῦν σχές ἀθη (ἀοροηβαὶΖ 
ὈΠὰοι. Μὶν ἀλλά, οο»ο, νβ]. 411. 

1014. αν. Κοιρι χὰ ΠΓΘῚ] 106 η 
ΛΝ ΔΙ Βργιοὸ σαρῦοκ ᾿ρχῶν ἄχουε 
χαὶ δίχαια κἄδικα, νεῖ]. 390. 

1015. Ζπι. 50] 55. νυ θάου ον 
516. ἄθη ἀδάδηκοη ἀ65 Ομο1}5 990 ,, 
4855 Κοὶπ χέρδος ἄμεινον. λαβεῖν 
561, δἷς πρόνοια απὰ νοῦς σοφός. 
Αηϊ. 6089 ἢ. ϑεοὶ φύουσιν ἀνϑρώ- 
ποις φρένας Πάντων ὅσ᾽ ἐστὶ χτη- 
μάτων ὑπέρτατον. (ΒΊβον Ἰορῖο 

Ἰηὰπ θεϊάθ Ἄουβθο ἄορ (ὑπο μοὶ, 
ἀογ. ἄοο! ρᾷηζ 8 861Π6} Ἐ0]16 
ἴ]Π]6η νυὔραθ,, ννο} } 16 ον 16 Ζὰ 
πη θα Ἰπηρίθ Απΐροθοη 465 Ρ]δη5 
ἀθῦΡ ΕἸ, χυραίῃθη, Ατοὶ πηἰμπιμΐ 
ἘΠ]. Κοίηθ Ἀϊοκδίοθυ δὰ ἄθη 60». 
ὕθαζι Κοιμιηΐ, ἀδ85 Οἢν., ἀϊθ 5ἴοἢ 

δοΡη ἴη 5 ΘΟ ρ6 ἢ γγοπάσπροπ 
θδννορὲ, διὸ} 425 ἢ τἴἢρΡὸ Αηγθάθ 
ἃη ΕἸ]. ἄδη]10}} 560}}}16551.) 

1018. ἀπορρ. (944) ἅπη 7.» 
η80}} 948 ἃ παρήνουν. 

1019. Υε]. Δι. 45}. 69. 
1020. οὐ γὰρ δή... γε, Απΐ. 

θ59. 0. ἃ. 110. 205. ΡΙΝ]. πδο- 
-- κενόν, ἄπραχτον, ννίο 1]. 
298 αἰσχρόν τοι δηρόν τε δθννι 
χκενεόν τὲ νέεσϑαι. 

1021 Γ᾿ ΙρΡοη βομον" ὙΥαηϑοῖι, ΕΝ]. 
τ ὔθῃ!ρ. δόμοι ἀδηηα}]5 50 Κύϊπο ἀὁ- 
ἀδηκοὴ βῸ 6ΡΡ. παῦθη: ἄθηη 516 
νγἂ}" 718 ἀδι)]5. ΠΟΘΙ χὰ Τπηρ ππὰ 
ννῦράθ ποῦϑιὶ ΟΥ. ᾿Οϑοῖρὶ 56]1η, 
ἄπ. 516. 510} ΟΡ ΟΡ  υνἀρ, νΕῚ. 
1124 1. -- Π16 οοἀ4. πάντα γὰρ 
ἂν οὐον πάντα γὰρ κατ. [μοὐχίοι 5 
"ΠΠρὶ ΠοΡριμᾶηη, νρ]. χὰ 914, 
Βνιαποκ πᾶν γὰρ ἂν χ. “θὰ ἅν" 
πάντα ποιῃννθηάΐρ δομοῖη!, Πα} 
10} πΐν Μαυβορᾶνο πάντα γ᾽ ἂν κ. 
ΘΟΒΟΙ ΡΙΘθοη: ἃ1165 510 6 ΡΊ] ἢ 
ᾶιιθϑυ ἀὰ ἀυ ρΡομ  ροΒο τ:ῃ. 
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εἴϑ ὠφελὲες τοιάδε τὴν γνώμην πατρὸς 
ϑνήσχοντος εἶναι" πάντα γ᾽ ἂν κατειργάσω. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἀλλ᾽ ἣν φύσιν γε, τὸν δὲ νοῦν ἥσσων τότε. 
ΧΡΥΣΟΘΈΕΈΜΙΣ. 

ἄσκχει τοιαύτη νοῦν δὲ αἰῶνος μένειν. 
ἬΛΕΚΤΡΑ. 

ὡς οὐχὶ συνδράσουσα νουϑετεῖς τάδε.. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ.. 

εἰχὸς γὰρ ἐγχειροῦντει καὶ πράσσειν χαχῶς. 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 

ζηλῶ σε τοῦ νοῦ, τῆς δὲ δειλίας στυγῶ. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

ἀνέξομαι χλύουσα χῶταν εὖ λέγης. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἀλλ᾽ οὔ ποτ᾽ ἐξ ἐμοῦ γε μὴ 

1028. φύσιν γε. τὰ ΘΙ 61 
Ναῖα 611 πᾶ, ἀθ8} Ζὶι βοῇ νν Δ0}} 
τὸν ν., ἃη ἄδιῃῃ ννᾶ5 ἴοἢ ἔζη ΟἿ ὁ ἢν- 
ὑϊ56 ΥΎΥΝ, Ια]16.. ΕἸ]. 
5Ρ10Ζὺ ἴθγὸ Εν Θἀδγαπρ, ἱπά θη 516 
ἄρῃ νοῦς “σοφός ΤΡ αι». 1016 
ἀη {ΠΡ 6 ἢ ϑ΄ΠηΠη6. 510} δηθίβηρί. 

1024. Αὐοῖῖ Ομ». δῃιννον οί 5Ρ11Ζ, 
ἘΠ. μηδ 1θηθὴ χοῦς, ἄθη 516 [ρῦ- 
τον σομαν, ἃ. ". 716π6 ΠΑΡΙΏ]Ο58 
(ἀδϑβηπαηρ, ἀθγοι 1} Δ ηΖ65 θυ 6 
Ζὰ ον ΓΘ 5ΌΘΠ θη. 

1025. θὰ παῖ βο!!ῦη ννοῖβο οῦ- 
ΒΟΙΡΙ ΓΘ ἢ Ζὶ σοΡοπ, ἀΐϊθ ἀπ πίοι 
τ 1 Π η 46] ἡ ]}150, ΑΘ. Πἰο νοῦυ- 
ϑετεῖς νϊν ΡΙΚαηλοι ΒΘ Ζίθπρ᾽ δὰ 
ἀὰ5 ϑ.ΙΘΠνν ον, νοῦς. Α650}.. ΡΓΟΗΙ. 
20ὅ ἐλαφρὸν ὅστις “πημάτων ἕξω 
πόδα Ἔχει παραινεῖν νουϑετεῖν τε 
τὸν χαχῶς “Πράσσοντα. 

1026θ.{ ἐγχ. (καχὰ) καὶ πρ. 
καχῶς, ἱπάθῃηιν ἃιι5 πρ. χαχῶς 
ἀὰς. ΟΡ] θοῦ χὰ Θμμ] ποι ἰδὲ, γὙ8]. 
ζὰὟ Ὁ. Β.. ρθ42. ΕππΡ. Ἤοο. δεν. 
2389 ἐγὼ δὲ δράσω σ᾽ ἀντὶ τῶν 
λόγων (κακῶν) χαχῶς. Ον. 409 
οὐ δεινὰ, πάσχειν δεινὰ τοὺς 
(δεινὰ) εἰργασμένους; Ὑρὶ. 809}. 

στάϑης τόδε: 

ΕΓ. 11 εἰ δείν᾽ ἔδρασας, δεινὰ 
χαὶ παϑεῖν σε δεῖ. 

1022. )ὰ (Ἕν. οἷπθ ϑϑηϊθηίϊα 
ΟΊ 5. ΒΟΌΡυοι, βαρὶ ΕἸ]. μὸ]ι- 
πο : 9955 αἴ Ροποιάθη ϑδοὶ- 
ἰθηὴ5 ἀδίηον ὟΥ δ ϑῃθὶῦ, ΡῈ} Πᾶϑϑθῃ 
γγορο ἀ6᾽ ΕΘ! οΙ,“ 15 ἀ6᾽ 70 πὸ 
δ βίνδιν. θη βου ηρι, νρ]. 351. 

1028. 6ἰν., 416 ἄδη δι γη Ηοἢη 
{16 ΓΙ], δον ϑάθνι, νυῖθ΄ 516 16 ἐὺ 
ἀὰ5. τα ρ ΙΠΠΘ6., ΟΡ46. 516 
δἰηδὲ 00} ἀἄδπη ΟΡ ρθη ΜΠ 5561, 
δὰ ΠῦΡθη, (α855 ΕἸ]. 516 Π00}} (γν6- 
δ 1} 6} ΕΘΙΡἢ61}) ΡΡοῖθθ, ἃ. ἢ. 
Ὦ]. νψοράθ ἴῃ ἄθι" Ζεῦ ἀον Νοίϊι 
ΘΙ Θϑίθ θη, 65. ννᾶρο βαΐ ροννθϑθῃ, 
ἄοηι νορβίδπά θη Ἡλι} σὰ [οἰ βεη. 
)ὰ Δ 6} αὐδάν Ζ61Ὁ πὰ" ἀϊἸ6 βθῖη 
Καῆππ, ΜῈ ἢ]. 50ῆννο" ζΖὶ ὔδϑθη 
μαϊ,. 50 5ᾶρι ἀἷ6 ἰροϊζ ἃ]16ν δ]οὶ- 
ὨΘ ΘΕ ν ΟΡ ΒΟ  ἀθη οὶ ἀἰὸ ϑοῆννο- 
5ῖ6 ν. Πἰοροπάθ Οἰν. ἀνέξομαι 
κχλ.. 80 506} 2] 16} ὯΪ" 65. 56]η 
1155, ἃἀ(ἀ55 4 ἴῃ δο]οῖθ ἃρὸ 96- 
ῬΑΙΠθὴ 50 ψὶροῦ, νᾷὶ,. 1044. 
1050 ἵ. 

1029. Αὐυῇ οἷπ εὖ λέγειν (τὴν 
δειλίαν σου) ἀὰνῖδι ἀπ μηδ μΡΒΘ 115 
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ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

1080 μαχρὸς τὸ χρῖναι ταῦτα χὠ λοιπὸς χρόνος. 

ἨἩΛΕΚΊΡΑ. 

ἄπελϑε. σοὶ γὰρ ὠφέλησις οὐχ ἔνι. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 
»} Ὧ ᾿ ᾿ 3 ’ 

ἔνεστιν" ἀλλὰ σοὶ μάϑησις οὐ πάρα. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἐλθοῦσα μητρὶ ταῦτα πάντ᾽ ἔξειπε σῖ. 

ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 
2.2) ᾿ - », 3' κ , ΟΡ σον 

οὐδ᾽ αὖ τοσοῦτον ἔχϑος ἐχϑαίρω σ᾽ ἔγα. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

1085 ἀλλ᾽ οὖν ἐπίστω γ᾽, οἵ μ᾽ ἀτιμίας ἄγεις. 

ΧΡΎΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

ἀτιμίας μὲν οὔ, προμηϑίας δέ σου. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

τῷ σῷ δικαίῳ δῆτ᾽ ἐπισπέσϑαι μὲ δεῖ; 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ὅταν γὰρ εὖ φρονῇς, τόϑ᾽ ἡγήσει σὺ νῷν. 

ἢἶ6 ΤΟ θη, ἀπο} [ἃ}}5. πγθῖη Ρ]Δη 
Βομοιίοσι. Πθπη 485 (ἀο] ρθη οὔθ ν 
ΝΙΟΙ ρορόη ἅπάουθ! ἃη. πιθίπθῃ 
ανυπάπαϊΖζει πιο ίϑ. 

1090. 16 Επη οι οι ἀπ ἀν 6 
ἰ5 00} (χαΐ) ἄἀθν Ζυκυπῆ, δι} 6- 
᾿"ια] θη. Μὶν μαχρὸς τ ὃ χρῖναι νεῖ]. 
ΑΌΤΙ, 10 ΊΘ 41. 112. 

1092. ὙΥΟΙ ἰδὲ ΗΔΠῸ ἴῃ ἢ Ϊ τ 
γουπαπάθη,, ἀὰ ἄτι, 11" [Ὁ] Θη4, 
50 νοι Πρ] οΚ δηίροι θα τνῖρδι; 
Δ]16ῖη. ἀπ πἰμιμδὺ Κοῖηθ σαΐο [ω6}- 
Γὸπ ἃη. Ὠΐε ὠφέλησις ἰδ ἴπι α6- 
αὐ ἀὸ Οπν. ποῦ νογδαπάθη 
ιἔν), ΕἸ. αἰνὸν Καῆη [οἷν πολ οηῦ- 
50 ΠΙο5θθη, ρα ΠΡ. νη Αη- 
ἄἀθυη ἀηζαποιμ θη (πάρα). 

1099. Βῖον μητρὶ σῇ, νΕ]. 366. 
1054. ὁ Ἀ ρῖν. Χ011 ἢ: ῬΒ .59 

ἔχϑος ἐχϑήρας μέγα. 
1095. ΑΡΟΡ νυϑηϊβϑίθηβ. 48 5110} 6 

ἄοοὶ ζὶ μον θη, χὰ Ὑν6]ΟΙΘΙ 

ΗΠ. ἀον ΕΒ] οϑΙ κοῖς ἀὰ 1} νον - 
Ἰοῖῖθη ν]}}5ὺ, πνθηὴ ἄπ μ᾿} δη- 
51 πη8, πιθίηθν ΡΙᾶπὸ Ζὰ Θηϊδάρθῃ. 
θθπη ἀὰβ Κἂπη Νίθιιδπᾷ 1ἷν Ζιι- 
μιν ῃμθη., ἄθν ποῖ 116} μὰϊ. Μὶϊ 
οἱ ἄτ. νεῖ. 988. 

1020. ΕἸΡΘΏΠ ΠΟΙ 50}}6 ροϑαρὶ 
βοΐ εἰς ἀτιμίαν.... προμηϑίαν 
δέ. ΑἸνον" ἀϊθ Αι Πθ 56. ννὶρα βομᾶν- 
ἴοι", ννοππ (π. ἄθη θη. νυνὶ θάοθι"- 
"010: ,νἀοία ἀτιμίας 501Π16 προμη- 
ϑίας ᾿ιοῖβϑϑη. “" Αποῖν ἀϊ6 Ζου]οραηρ; 
465 ουβ65. ἴῃ ρ]θίοιιο ΗΔ! θη ἀπά 
ἄἀθιυ" ΟἸΘΙ Ομ ΚΙ πρ βίου ἄθηι δα ν κΚα5- 
μλ115 οι ᾶγο, νρ]. 1038. 

1037. Ἰ)οῖποι" ΔΠ510Π} νοη ἄδιὴ 
ννᾶ5. ΤΘΟΘΒΙ, δ᾽, 5011 [0 4150 [Ὁ]ρθη 

1038. ΑἸΙοΡἀϊηρο: ἄδηη 76 2ὲ 
(993) φρενῶν τυγχάνεις χκαχῶν: 
υυὶρὰ ἀὰς ἀπάοῦϑ, 50. 5015} ἀὰ πη 8 
Ῥοϊάθη νορᾶηροιη. θοιὶ ἐπεσπέ- 
σϑαι Θη βρυῖοι! ορίχ; ἡγήσει. 



ἨΛΕΚΤΡΑ. 1232 : 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

ἢ δεινόν. εὖ λέγουσαν ἐξαμαρτάνειν. 
ι ΧΡΎΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

εἴρηχας ὀρϑῶς, ᾧ σὺ πρόςχεισαι καχῷ. 1040 

; , ἩΛΕΚΤΡΑ. 

τί δ᾽; οὐ δοχῶ σοι ταῦτα σὺν δίκῃ λέγειν; 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἔνϑα χὴ δίχη βλάβην φέρει. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

τούτοις ἐγὼ ζῆν τοῖς νόμοις οὐ βούλομαι. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ ποιήσεις ταῦτ᾽, ἐπαινέσεις ἐμέ. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

χαὶ μὴν ποιήσω γ᾽, οὐδὲν ἐχπλαγεῖσά σε. 1045 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

χαὶ τοῦτ᾽ ἀληϑές, οὐδὲ βουλεύσει πάλιν; 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

βουλῆς γὰρ οὐδέν ἐστιν ἔχϑιον καχῆς. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

φρονεῖν ἔοιχας οὐδὲν ὧν ἐγὼ λέγω. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

σάλαι δέδοχται ταῦτα, χοὺ νεωστί μοι. 

1099. ΕἸ. νοπδυρίοι 16 βου δάθ 1044. ταῦτα, ἀδίη ΡΙαη, ἄθδι 
ΑΘ. Ζὰ ἰδάϊοη. Ὗε]. 1028. 1056 "αὶ 

1045. ΑἸΙΟΡ αἴ 5. νοΡάθ ἴοἢ ἀὰς 

εὖ φρονεῖν ἀπά εὖ λέγειν. ,, Βαν- 
νγΠ}} οἷπ {Δ} 6}, ἀὰ5 ΒΙΟΠΡΟ. Ζὰ 
ἰγοθη ἀπὰ ΓΘ Ζαροιη, “ ἃ. ἰι. ν6ὶ 
ἄδθηι, Ὑν ομδ τπᾶη βαΐίθη δι 
ΘΊΘθΥ, πο ἢ 5. ἀαβΖαυγιο θη. Κ᾽ 6]. Αηϊ. 
323 πὰ πὶ ἐξαμ. 1201. ΡΠ]. 
95. βούλομαι καλῶς δρῶν ἐξαμαρ- 
τεῖν μᾶλλον ἢ νικᾶν χαχώῶς. 

1040. )5 Θ᾽ δη ἰδὲ ἀδίη ΒῸΠ]ΟΡ, 
δα σὰ γοάθρη ὑπά νου ΚοιΡῦ Ζὰ 
μὰπά 6]. Ομ". αβϑι ἐξαμ. ἴὰ δη- 
ἀδγ ϑίππο ἃυΐ, νρ]. Αηϊ. 143. 
Αἰ. 1094. Μὶϊ πρόςκεισαι 
γρ}: 9ΆΔ ΜΝ 

1041. ὙΥΙΟ Καπποὶ ἀὰ πἷν οἷῃ 
35 . 

ἑξαμ. νουννρί θα ἢ σοάθ ἴον ἄθπη 
πον ἴὶ δίηπο ἀθϑϑοη ννὰβ Βϑομὶ 
151. 2 ΟἿ". λιι55 ἀὰ5. ἅδη] οι σζυρο- 
"θη, νυνὶ 9398 [, 

δον δ πὰ, οἰπθ τὰ ΜιΙπάδβίθῃ 
νοι" ἀθίπθη 50} ππθη ῬΙΟΡ]ΘΖοίπη-- 
δθη Ζὰ οὐ ΒΟ ΟΚθη. 

1040.΄ βουλ. πάλιν, βοῖπθοη 
ΡΙδᾶη ἅπάθια, νρῖὶ. ΡΙΝ]. 901. 

, 1047. (ἀοννθθ. ἴοι, ἀἃ 65. 1η11 
Ζαννἀον. ἰδὲ, οἷπὸ ἀγαϑὴ βουλή 
βορθη οἷπο χαχή τππζαςαιβοίθη. 

1048. ιι 5ἰϊμηιδὶὺ ἱπ Κοίπθρει 
Ῥαηκίθ πλὴν πὴ ἄβθιθίη. ΜΙ φρο- 
νεῖν τά τινος --- ἴσον φρ.. τινέ 
ζὰ ἀηϊ. 315. Ηϊον οὐδὲν ὧν λ.. 
--- οὐδὲν τῶν ἐμῶν. 

1049. Μοῖπα Ονιηάδαϊίζο βίθθοα 
Ἰᾷηρϑι [651. 
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ΧΡΥΣΟΘΈΜΝΙΣ. 
Ε ΣΉΜ , γ Ν Ν ἌΡ. ἃ 

ἰθὺ ἀπξιμε τοίνυν. οὐτξὲ γὰρ σὺ τὰμ 
» 

ξ7τὴ 
τολμᾷς ἐπαινεῖν, οὔτ᾽ ἐγὼ τοὺς σοὺς τρόπους. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἀλλ᾽ εἴςιϑ᾽ . οὐ σοι μὴ μεϑέψομαί γέθτε, 

οὐδ᾽ ἣν σφόδρ᾽ ἱμείρουσα τυγχάνῃς ἐπεὶ 
πολλῆς ἀνοίας καὶ τὸ ϑηρᾶσϑαι κενά. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

- ΄ -“ ΒῚ 

φρονεῖν, φρόνει τοιαῦϑ'. 

1005 ἀλλ᾽ εἰ σεαυτῇ τυγχάνεις δοχοῦσά τι 
ὅταν γὰρ ἐν χαχοῖς 

ἤδη βεβήχῃς, τἄμ᾽ ἐπαινέσεις ἔπτη. 
ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ «'. 

1ί τοὺς ἄνωϑεν φρονιμωτάτους οἰωγοὺς 

1050 [. Βίιιον ἔπη --- ἐπαινεῖν, 
νϑ]. 1051. 

1052. μεϑέψομαι, ἀκολου- 
θήσω, 'Ϊπ Βοζιρ {6115 δι 1037 
ἐπισπέαϑαι ἵποῖ!5: δὰΐ εἴςιϑι. ἘΠ. 
516} οἷῆ, ἀδ55 65 νοὴ ᾿οϊάθη 8εὶ- 
ἴθὴ ΤΠ ΠΟΘΙ. ἰδὲ, βοὴ ραροηβο Πρ; 
ὈΘΚΘΙΘὴ Ζὰ ΨΜΌ]]Θη, γν8]. ΟἸΡΥ8. 
Τὺ ἘΞ χαὺ τὸ . χι. 8: ΟἽ 
Πα, ἀρορηαῦρῦ πα ἄδη ὅοι- 
51.101} ΖῈ ΠΙΔΟΊΊΘΗ: ΡΙαι. πολλὴ μω- 
ρία καὶ τοῦ ἐπιχειρήματος. 

1058 [, ΟἸαιῦ5ὲ ἀὰ οἰπιηα], οἷπο 
ΡΟ ἀθν!] ]οΠ6 ΥΥ ΘΙ 61} χὰ θΘδ ίΖθη, 
50. "161}}} ἀαβθοὶ: ἀϊθ Ζ6ὶ} υνῖρὰ ἀ10} 
οἰηθ5 Βόββθυη. Ρ6]  Ροη. ΚΕ]. πιὶ! 
φρονεῖν 1048 υπὰ πϊῦ ἀθπι ἅθ- 
ἀαηκοη 388. 480. 1028. 1044. 

1058 ἢν...) 16 ΤΙΐθΡο, νυν ῖομο 1ἢ- 
τη ΑἸίοη Ριοιᾶν θοχοίρθη, ᾿οϑομἃ- 
0 τἢ5 ΜΘηβο θη: ἀοο} νυρὰ ἀϊθ 
δΌν 106 διραΐίδ ἄθη. ἐγΡοιθα, (ἀν 
416 ΠΟΙ Πρ ῬΠΊΟΙ. πη! ον] 58ι. Μῦρο 
ἄθη χὰ Ὑάαϊοῦρ ἴἢὶ Παΐάθθ ἀϊΐθ 
Τυααθρκαπάθ ἀνηρθη., ἀδ55 Ζὰ ἃΪ- 
16 [μοιάρθη 465 ϑ5':.[ΓΔ 5 πὰ ἃῈ0} 
ΠΟ ἀ6᾽ ἀπνθ 50 Πη]10}16 ζνν Θ5ρᾺ}} 
ὧθν οι ννϑίθνη Κοιμμηϊ, ἴῃ ἀθϑϑ6η 

ἘΌΪρο Ε]., 4ἅ]1}6]η ἁυ ρο ἢ Ρ ΟΠ ΟΣ 
βΒαΐη νναηάο!, 516, ΘΙ 6. 5 605 

ἢ ἄθη δαϊοι" Κἰαρὶ ἀπὰ ἀὰ5 [,6- 
θη Ζὰ ορίονη ῬΘυοῖν, δ᾽, συ Ο ΘΝ 
δῖ 6 ΠΡ ἤδομθο ἂὴ ἄθη Μὸγάθγη 
ἀμ. 80. 56} ον ἄπ" 516. δῖον ἃ]5 
οα]16 Τοομίορ ἀθ5 δάθίη ψαϊῖοι5. 
ὙΥΙῸ ὃ5 ἀϊὸ Δυὶὺ α]6ν ἰδὲ, ἀσρο 
ΜΙ 55 ΒΟΒΙΟΚ. 510}. ΠΙΟΠ! σὰ ἴΤπν7ὺ7ὰἂν- 
ἀἰρκοιίθη σὰ νϑυβίθιοη, 50 μὰν Ε]. 
οἴη {πᾶ θη ἢ 65 )ϑοῖη 5101}. 6})"- 
Κογοη, ἀπὲ ἀστοὶ Βοκἄμιρ τη; 46." 
ΝΙΊΟΙ συν ἀρ ρ κοῦ. ἀἄθη. ἀορρο]ιθὰ 
ἤσπμ χι ἄγπάϊνρη, Κιαρ ἀπᾷ 416 
θοϑιθ Τόομ ον. χὰ Ποίϑϑθοη. Μῦολ δ 
516 θα] 50 δοῦρα θ θη ἔνθ} αἴ Εδῖπ 6 
Ἰ6ῦ)ὲη, ννῖθ δῖθ 7620 ᾿ππθὴ πηΐθν- 
1 δύ, ἀἃ 516 ἀἄθὴ πδοιϑίθη ἀθ- 
βδϑίζθῃη οι" ῬΙοιᾶν ἡδοῖ Κομ}. “΄ 

10ὅ8.Ὀ. Πὶῖ᾽6ὸ βδἰπηΐϊροη ὸρϑδ! 
ἀν ον θη, 416 ϑδιόνοια. ἃ ἄθαὴι 
θΔΟΠ6, νν]ο6. ἄρῃ ΑἸίθη ἃ15 Μυ- 
ϑύδι" ἐδ. Ριοιᾶν ραϊίθη : ἀπ 61" ᾿Πη 6 ἢ 
δι ηδ 0 ΑΓΡΙΒΙ. Ανν, 1855 (όβοῖ:, 
ἐπὴν ὃ πατὴρ ὃ πελαργὸς ἐ ἐχπετη- 
σίμους᾽ Πάντας ποιήσῃ τοὺς σε- 
λαργιϑεῖς τρέφων, Δεῖν τοὺς νεοτ- 
τοὺς τὸν πατέρα πάλιν τρέφειν. 

109. ἐφρορώμενοι, Δ Πα 81 
ΔηΒΟΠ πη. --- τροςῶς (τούτων) 
ἀφ’ ὧν (»Ὲ]. ΑΙ. 1060) τε βλ. 
ἀφ᾽ αν! δ, εὕρ. τς ΠΡ δη 

τοχεῖς υηὰ τροφρεῖς. 



ἐρορώμενοι τροφᾶς πηδομένους ἀφ᾽ 
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ἀφ᾽ ὧν τ᾽ ὄνησιν εὕρωσι, τάδ᾽ οὐχ ἐπ᾿ ἴσας τελοῦμεν; 
ἀλλ᾽ οὐ τὰν Ζ΄ιὸς ἀστραττὰν 

ΟὟ Ἁ 2 , , 

χαὶ τὰν οὐρανίαν Θέμιν, 
᾿ 3 

δαρὸν οὐκ ἀπόνητοι. 1005 

ὦ χϑονία βροτοῖσι Φάμα, χατά μοι βόασον οἰχτρὰν 
2 - ΡΥ Ἅ.,.9 3 Δ 4} » 2 , - 

ὕὅπα τοῖς ἔνερϑ᾽ “Ατρείδαις, ἀχόρευτα φέρουσ ὀνείδη 
᾿Αντιστροφὴ α΄. 

ὅτι σφὶν ἤδη τὰ μὲν ἐκ δόμων νοσεῖ, 
Χ ᾿ Χ ,ὕ “ ΄, 2 ἢ. Ὡ - 

τὰ δὲ πρὸς τέχνων διπλὴ φύλοπις οὐκ ἔτ ἐξισοῦται 
φιλοτασίῳ διαίτᾳ. πρόδοτος δὲ μόνα σαλεύει 
ἁ παῖς, πότμον ἀεὶ πατρὸς 

4068. ΔΝ ΕΙ. 0. Β. 1088. ὕερον 
ἀλλ᾽ οὐ (μὰ) τὰ 0. Β. 660. Ζουϑ᾽ 
ΒΙ|12 ΣΝ, , 61] ἀδγ μὔομϑιο αοιὶ 
ἀϊθὸ νονιοίζαυηρ ἄδν οι ρθη ἃο- 
56 |Ζ6 βἰγα Ὁ, νρὶ. 1096; πόρϑι πὰ 
561Π6 1 πλμ}} 150}}6 ΒοιβιΖου πη ΤΉ ΘΙ 185. 

τ0θῦ. οὐκ ἀπόνητο ι(ἀϑῷουι, 
πᾶπ!}]. τελοῦμεν τάδε, νΥν νου άθη 
αὐ ἀϊοὸ Τιἄηρο ἀϊθ ψδΡηδΟἢ]}  551- 
δαηρ θὔββδθη. ϑοιμοηθηά γϑάθι ἀδν 
Ομον" νοῦ ἄθῃ Μοϑηβοιβθη ἷπὶ ΑΠ]156- 
πιοΐπθη, νυ ἄθγοηά 6" ΟΡ γ 5. ἰὰ 
5΄1΄Πη6. ἰιαΐ. 

1000. Νομβ ἀφο ΟἸδυθοπ ἀδγ 
ΑἸίθπ ἥπάει Κυπάθς νοῦ ἄθη ἢϊη- 
δθηὴ ἄθν ΟΡογνν ον ἰἤσροη ὙΥ 6ρ 00} 
Ζᾳ ἄδποη ἰπὶ ἢδάος ; ἀὰθ ἨὨᾶπιο- 
Πβο 6. 16 465. 50}1η6}} δῖοῦ νϑρὈγοὶ- 
τοπάθῃ ον ο! 8. δοθα ἀἶθ Φάμα, 
Ὄσσα, ᾿4γγελία. 80 νονκύἄπάοι μοὶ 
Ῥιπά. Ὁ]. 8, 81 ἄθη ὅ16ρ 465 80}- 
Π65 ἄφιη δίαἰον 'πὶ ἤδάθ5. ἀθ5 οἱ ο- 
πἰβοθθη ἨθΡπ68᾽ ΤΌΟΝίον ᾿ἡγγελία, 
ΟΙ. 14 «16 Αοἴιο. Ηϊου ἀνηρὶ αἴ 
Ῥμαᾶιπὰ [ἂν ἀϊὸ Μοπβϑομθη ἂὰ ἢ 
Εσάθη ἴῃ ἀΐο πίουνν ο! (χκαταχϑο- 
γία) ππὰ 5᾽6. 50}} ἀἄθῃ) Αδ. ἀἰθ ἰγᾶῖ- 
τῖρο Βοιβονα! πα τίη ρθη. 

1009. ,Ατρεῖδαι, Α δι ΘΙΠΠΟΗ. 
-- ἀχόρ. (τὰ 0. (. 1223) ὁ νεί- 
δὴ, ἄδη ἰραυρίροη ΒΟΒμρΓ, ἀὰ 55 
ΟἸΡ 5. {ΠΡ Ὸ ῬΠΙοΝ: νϑυθισί. 
1010 Ὁ γενκάπάθ, ἀδ85 νυν πνοπὰ 

1015 

Ἰᾶηοϑὶ (8611 Αρβδιηθιμηθη5 ΕΟ 1- 
ἀπη8) ἀἃ5 ἤδυβ ΚΡδηκι, 716 χὶ πο 0 ἢ 
ἀϊαὸ Το. Ζουία! ΙΘὴ 54. Π6 Ὁ" 
ΠΙΘΒο 5161} ἀὰθ ππιουροον ποθ 
αΙ᾿ο4 ΡΑΡδι ΚΙ Ιβοὶν, ννἀμοπὰ πιᾶῃ 
ΘΡνυ τοι: ὅτε σφὶν τὰ ἐκ δ. ἤδη 
πάλαι νοσοῦσιν νῦν χαὶ τὰ πρὸς 
τέχνων οὐκέτι ὁμοφρονεῖ. Μὶι τὰ 
ἐκ δι, ἀϊὸ ρὲ ἀδ5 δι 65, 
ν8]. σχὰῪῬ 127 υηὰ ΡἢΠ]]. 1076: 5ἰαι 
νοσεῖ, 6 ]ο 65. ἀπ οἷπὸ 5106 
Ζιι Καὶ ᾿ἰδύ. νου θὲ πᾶη ψο- 
σεύει, νοσεῖ δή, γοσεῖται, νο- 
σοῦντα. 

10711.- ἕ τὰ δὲς πρὸς “τ, ἢ Ξ 
ἀγογϑοὶι5 ἀϊο Ιμᾶρ6 46. Κι - 
ἀθν Δ] ὰπροπά. )ὰ 50}}1. ἀοπὶ 
τὰ μὲν ἐχ ὅδ. ρᾶΡΆ]1161 βοίχι τὰ δὲ 
πρὸς τέκνων, 50 ᾿ᾶϑ8ι 61" Ζιι σὲε- 
πλῆ φύλ. ἄδα ρη. τέχνων οΥπᾶπ- 
Ζθη ἀπά 86ἰφὲ διπλῆ φ. τέχνων --- 
φύλοπις διπλῶν παίδων. 

1014. διαίτᾳ, ὁμιλίᾳ; σα- 
λεύει, νῖθ οἵη ΘΒ ἃ} ΠΟΙΟῚ: 
566, ἀὰ5 οἰπθ ΑἸ κΚοΘΙ ἰ5. 

1015. Ὀῖο ὁοο4ά. βίηη]ο5 Ἡλέχτρα 
τὸν ἀεὶ πατρὸς δειλ. ζ 4ἃ γγο ον 
τὸν ἀεὶ --- τὸν ἀεὶ χρόνον (ννο 

ἄάπη πατρὸς πιϊν στεν. τὰ νϑυϑίη- 
ἄθπ νν ἄγ), ΠΟΟΙ --- τὸν σεόνον, 
γόον 56) Κᾶπη. Πιπάον(5 τὸν ἑὸν 
πότ ον ἰοὺ ἀἂὰθ ἀπρηιθ ον} 1 6 
ἀεί, ννοζὰ ροιδάρ ἀν ΝοΡρ οἷοι 

ὧν τε βλάστωσιν 1060 

1010 
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δειλαία στενάχουσ᾽, ὅπως 
ἃ πάνδυρτος ἀηδών, 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

οὔτε τι τοῦ ϑανεῖν προμηϑής, τὸ τε μὴ βλέπειν ἑτοίμα, 
1080 διδύμαν ἑλοῦσ᾽ Ἐρινύν. τίς ἂν εὔπατρις ὧδε βλάστοι; 

Στροφὴ β.. 
- 3 -»" ὉΧ 

οὐδεὶς τῶν ἀγαϑῶν ἂν 
ζῶν χαχῶς εὔχλειαν αἰσχῦναι ϑέλοι 

1084 γνώνυμος, ὦ παῖ παῖ, 

ὡς χαὶ σὺ πάγχλαυτον αἰῶνα χοινὸν εἵλου, 
᾿ Χ Ἂ , , 2 τ ιΑ 

τὸ μὴ καλὸν χαϑοπλίσασα δύο φέρειν ἐν ἑνὶ λόγῳ, 
σοφά τ᾽ ἀρίστα τε ταῖς χεχλῆσϑαι. 

τὶ ἀθι" βἰθῖβ Κἰαροηάθη Νδομ - 
84}} (ν8}]. 147) δβομβῦνγι, υὑπά 5θιἰζὶ 
Ἂπ ἀἶθ ϑ16}16 ἀθν ΚΙαρο πὰ ἤθη 
Δ αΙοι, 6] 6. ἄθη Κορπ ἀ65. α6- 
ἀδηκθηβ ὈΠάοι απὸ απ ἀδγθηίνν }}- 
ἴρη ΕἸ. β᾽]εῖοι εὔπατρες ᾿νοῖβϑι, οἴῃ 
ὮΠΘ ὈΠΡΘ ΘΙ 565. Φ ἈΠ ΘΠ. 1} [ἘΠ] 
Οἰδηθ5 005. )ἃ Ἠλέχτρα ΟἸο556 
50 θη, ᾿να})6 ἴθ} ἃ παῖς πότμον 
ἀεὶ πατρός δεν δρί. 

1078 Π΄. 16 ΓΡουάϊρο ΒΟΡΘΙυνν}]- 
Ἰρκοῖι, ἄθη δ101.27 ἀθν" ΜόγοΡ πὶ 
ἄδηι [θη χὰ οὐ κΚαιυίροη, (Ονθβιοϑ 
Α650}. 6]ο. 481 ἔπειτ᾽ ἐγὼ νο- 
σφίσας ὀλοίμην) ἀνύοκι αἴ Ἀθάο- 
[ὯΠῸ ἂυ5 οὔτε τι τοῦ ϑ. πρ. 
τό (1090 μαχρὸς τὸ κρῖναι!) τε 
μὴ βλ. ἕτ. (950), ποᾳιθ ηιογέθηι 
Ομ) αη5 δὲ μαγαίαᾳ 667}.0}6 υἱία, 
γποά6.... ΝΥῖς διδι ἐρινύς Αθρ. 
πηὰ Κιγι., 80. Πιοῖδϑι. "οὶ 686}. 
ἨοΙοπὰ γυμφόκλαυτος ἐρινύς. ΕἸ. 
ον ἅμγι 510} ἃ]15. εὔπατρις, ἀὰ 
516. γον θάθὶη ΑΡ βία ηρ νν ἢΡ- 
οἷς παηάο}ι. 

1032 Ὁ Κοῖηρθι, ἄθι" νοη ὙγᾺ}}}- 
παι (τ ὦ ») ἀο]η ἃβίδμιμι! πηά 
χὰ ἴβποπ ροῦν! (ἀγαϑὸς χἀξ ἀγ.) 
ψΘΡΒΙΘΒ 510}. ἀἄδχι, πὰ [Πρ] Κ ἄρ 
Ἠπϊ ϑοῖποϑ (ἀθϑοῃ]  ο 5. χὰ βοἢ ἄη- 
ἄθη ὑπ 5οίηθη δάοϊη Ναιηθη ζι 
θΟϑομ ρθη : πδοὶ ἀΐϊθβθιὴ αὐππά- 
5841Ζ6 μδηᾶο}. ΕἸοΚίρα, νρ]. 988 Γ΄ 
-- ζῶν χαχῶς, νὶ06 ἘΕἸοΚιρὰ 

854. 989. εὔκλ. αἰσχ. νϑῖ. 518. 
(ἴὴ ἀδπ οοάά. [6 }}}} πᾶοὶὶ τῶν ἀγα- 
ϑῶν εἶπ 5106: Ἠθυιμᾶπη5. γάρ 
δοηΐρι ἄθι (ἀθάδη ΚϑηζΖιιβαιθη- 
πᾶηρο πἰοηῦ: ἴον μα) 6 ἄν οἷπρο- 
βοῖζι ὑηἀ ϑέλει ἴῃ ἄδη Ορίαιῖν νϑν- 
ννᾶπάο!ῖ, ἄθη Ονίοη Αμιμο!ορη. 7, 
11 μἱθίοι.) 

1084. ὦ παῖ παῖ, πὰ Δηϊ. 449. 
1085. Αὑὐοὐϊι ζῶσα καχῶς ἰιᾶϊξ΄ 

ἘΠ. ἴῃνρὸ εὔχλεια ἁυΐροοιί. Εἶπ 
δ ηληλθνν 0165. Πμ » εἵλετο κο .- 
νὸν, χοινωνὸν (0. Β. 240 χοινόν 
τινὰ ποιεῖσθαι), Α15 ἴῃ βοὴ ἃ ο- 
ἸΟ556η, ἀὰ ἀὰξ [μόν δι απ (ἀὁ- 
5010 Κ σύνεστί τινί. 

1080. τὸ μὴ καλὸν καϑ- 
οπλ., καταπολεμήσασα τὸ αἷ- 
σχρόν, τοὺς ἐχϑροὺς καταγωνισα- 
μένη, 'ἰτ νὸν ἃ ποι ον ἤδη ἀ 
ηϊοάοννν ον ἔοπα. ἴῃ Κύμη κ5ὸ- 
πθαθΡίο" ἀορναιο. νοὴ ἡ δοῦμαν 
ἄοο! βοϊιθῖπυ αἰ 1. ἄο!ι!. --- 6. 
[Γ΄ φέρειν  Ν ἃ} νὴ εἵλου; 
δύο φ. ἐν ἑνὶ λ. (0. Ο. 1651 ἐν 
ταὐτῷ λόγῳ), ἀπῇ ΘΙ 8 11 Δ] 
χνν οἷον] οῖ δον πη 6η. 

1089. σοφά, νΜ61]} 516 ἀν δ- 
ἴθ ὅΐΔοιο θὰ Ὀ] εἶνε (3517), ἀρ ἔ- 
στα, νΥΟῚ} 516. 162} ἃ 510}} Δ]1οἱπ 
ἀηρονν οϑθη. ΠΟΘΙ 6 χὶρ ἀοοῖ ΠᾺΠ 
50} η ὙΝ1}}, νρ]. ΡΙΗ]. 119. )ὲν 
ἀοάδηκο Κοινι χὰ ἄθι ἄπνο} ἀὰ5 
ον ΡΡ ΟΠ οη ἀο Ἰηοιἰνίρίθη εὔπατρις 
1081 χανίοκ. 
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᾿Αντιστροφὴ β΄. 

ζῴης μοι χαϑύπερϑεν 
Α Ἀ γ ’ - 3 9 - [4 

χείρὲ χαιϊὶ 71 ουτῳ τε» ξὃδχ οων, οσον 

γῦν ὑπόχειρ ναίεις " 
2 , Ἵ, Ὁ ’ , κ 2 2 2 “᾿ ἐπεί οἱ ἐφεύρηχα μοίρᾳ μὲν οὐκ ἐν ἐσθλᾷ 
βεβῶσαν, ἃ δὲ μέγιστ᾽ ἔβλαστε νόμιμα, τῶνδε φερομέναν 109 
ἄριστα τᾷ Ζηνὸς εὐσεβείᾳ. 

ΟΡΕΣΤΗῊΗΣ. 

24ρ᾽, ὦ γυναῖκες, ὀρϑά τ᾽ εἰςηκούσαμεν 
ὀρϑῶς 9ϑ᾽ δδοιποροῦμεν ἔνϑα χρήζομεν; 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἐξερευνᾷς, χαὶ τί βουληϑεὶς πάρει; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἄἔγισϑον ἔνϑ᾽ ᾧχηχεν ἱστορῶ πάλαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εὖ ' ἱχάνεις, χὠ φράσας ἀζήμιος. 
ΟΡΕΣΤΉΗῊΣ. 

τίς οὖν ἂν ὑμῶν τοῖς ἔσω φράσειεν ἂν 
ἡμῶν ποϑεινὴν χοινόπουν παρουσίαν; 

᾿ξ ΧΟΡΟΣ. 

δ᾽, εἰ τὸν ἀἄγχιστόν γε χηρύσσειν χρξαν. 

1090. χερὶὲ (σϑένε) καὶ 
πλούτῳ (ὄλβῳ), ν6}]. 959 ἔ. 9911 
Ι. 18, 122 εἰϑ᾽, ὅσον ἥσσων 
εἰμί, τόσον σέο φέρτερος εἴην. 

1093: .0}ς ζῶσαν μὲν χαλῶς, 
τῶν δὲ μέγ. νομίμων (ἀ. . ἀν 
Ψψόμοι 'ἄγραφοι νοῦ ΚἰπάΠΟΙ ΟῚ 
ΡΙοιᾶῃ) τἄριστα (τὰ ἀριστεῖα) φε- 

᾿ς φρομέναν. Μῖι τᾷ Ζ. εὐσ. νΒ]. 
1009 ἢ. ΕἸοκια ϑεούς τε τιμᾷ τούς 
τε φύσαντας γονεῖς. 

1099. ΟΥν. τππ|, 415. ὁ" ἀ6Γ ὁδὸν 
τ 216] υπὰ ζννεοκ βϑίποι" δ δη- 
ἀο ϑομαῖ θοκΚαηηΐ 56]. ΠΕ ὦ ἃ 
χο. (ὁδοιπορεῖν), ταύτῃ ὅποι χρ., 
νρ]. ΡΒ]. 1452. 

1101. ᾧῴκηκεν», νὴ οἷ" π}" ἃ ΕἸ 151. 
1102ὥ. ὁ φράσας, ἀον ἀϊο} 

μοβοιϊθάοη παῖ, πἷξ Βοεζυρ 
δυΐ ἱστορῶ πάλαι. 

1104. ον ἝΟΠῸ" 1055 ποϑ. 
παρ. νοὴ ἀν ἄθιη Αδϑ. τὰ ἀθν 
ΚΙγι. ονννὕπϑοθίθη. Απκαμ (ν8]. 
Θ600 [{.})ὺ νονυβίθῃθη : [Ἃᾧ" ἀϊ6 Ζαυ- 
ΒΟ ΔΌΘΙ δῦ ἀν ΒΟρρθίβίηπ πἰποὶη- 
ΒοΙορῦ, ἀᾶπ5 Οὗ. δρρϑίοῃῦ τνόηϑοἢ 
6" 5[θῖ5. δῖον ρβϑϑϑῆηΐ. (2 [.) υπὰ 
4455 ἃιιοὶ ΕἸ]. ἃπιὶ Ζ1616 [ΠΓῸΙ 
Υν ἄπβοιιθ 5δίθ!}. 6 Αὐβάγαοκ 

1090 

1091 

1100 

1106 

ἡμῶν κοεν. παρ. (ΑΙ. 8512 ἡμῶν. 
γε ναὸς κοινόπλουν ὅμιλίαν) ννᾶγ6 
Γν ἀἴθ Απηκαηΐ ΟΥοδιβ. ἀπ ἃ 56 1Πη6}" 
Βορ οι ὑρογαάθη, 5016 πιολιῖ 
ἄἀον Ζυδοιαιθι ΕἸ ΠΔαΡΟ ὕλη, 4855 
1} ἀΟΥ ΔηΡ 6] οἴ θη. Αϑοῖο Ογ. ζὰ- 
δΙοῖ οι 56 1|}085. ἄθη Μδνβοι. ρὸ- 
πᾶ οἢ} πὰρ. Ποπη ἡμῶν Κοπη- 
ἴθπ 716 η6 νοῇ Οἱ", ,4]]6ῖπ. νϑγῦβίθῃθη. 

Ἐ1 5. τὸ8νφν ἄχ... ον δ ἢ 
Νὰσμδίο 80, Δρ5Ι ΘΒ ΠΟ χννοὶ- 
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ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

ἴϑ᾽, ὦ γύναι, δήλωσον εἰςελϑοῦσ᾽ ὅτι 
ωχῆς ματεύουσ᾽ ἄνδρες «1ϊγισϑόν τινες. 

: ἨΛΈΚΤΡΑ. 

οἴμοι τάλαιν᾽, οὐ δή ποϑ᾽ ἧς ἠχούσαμεν 
φήμης φέροντες ἐμφανῆ τεχμήρια; ͵ 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 
τ0οὐχ οἶδα τὴν σὴν χληδόν᾽" ἀλλά μοι γέρων 

ἐφεῖν Ὀρέστου Στρόφιος ἀγγεῖλαι πέρι. 
ἨΛΈΚΤΡΑ. ὁ 

, 2 “5 5 , ὶ ’ 
τί δ᾽ ἔστιν, ὦ ξέν᾽ ; ὥς μ' ὑπέρχεται φόβος. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

φέροντες αὑτοῦ σμιχρὰ λείψαν᾽ ἐν βραχεῖ 
τεύχει ϑανόντος, ὡς ὁρᾷς, κομίζομεν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

1118 οὐ ̓γὼ τάλαινα, τοῦτ᾽ ἐκεῖν ἤδη σαφές" 
πρόχειρον ἄχϑος, ὡς ἔοιχε, δέρκομαι. 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

εἴστερ τι χλαίεις τῶν Ορεστείων καχῶν, 
τόδ᾽ ἄγγος ἴσϑι σῶμα τοὐχείνου στέγον. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. ὸ 

ὦ ξεῖνε, δός νυν, πτιρὸς ϑεῶν, εἴττερ τόδε 
τ20χέχευϑεν αὐτὸν τεῦχος, εἰς χεῖρας λαβεῖν, 

ὅχεως ἐμαυτὴν χαὶ γένος τὸ πιᾶν ὁμοῦ 
ξὺν τῇδε χλαύσω χαἀποδύρωμαι σποδῷ. 

ἀθυϊρ, ἀᾶὰ 65 Βόυν 0} ἃ ἄδη Ρ]αΐΖ 
ἀογ ἘΠ. Ρβνοζοβθὴῆῃ ψγνδιάθη Κοηπίρ, 
ἀϊο αὐ ἀονΡ Βύμηθ χυηπἄομϑι βίθμ, 
415. δον ἀάναῦ, ἀδ55 ΕἸ, ἄθ ΟΥ. 
ἀϊθ πάομϑι γορνναπάϊο 56]. 

1101. Βὰν ἀΐϊο Ζυβομδιον ΚΙδηρ 
ἄ. Φωκέων τινές, δον 1556 
ΠΤ οαΐϊο ἅῖ5 ῬΠΒΟΚΙβ. 

ΤΠ|70. ΤῊ ὃ. ΧΑ ΟΝ ὍΥ 
ΟἿ ΡΤ ΟἾ δ᾽, Ζὰ ΑἸ 519. ΡΠ: 
129}, 

1112. ὑπ. με φόβος, 928. 
1114. φέροντες κομ.. ὈΤ1η- 

56 η ΘΙ, ἱπάρῃ ΟΡ. δῖ ἄδᾶς 
ἄγγος νοἰδι. 

1115. Νοῦν. τοῦτο (ἐστὶν) ἤδη 
σαφὲς ἐκεῖνο (0. (. 1383), ννὰϑ 
πᾶ] ὁ ἀθν Ρᾷδαρορ 7571 {.- ἀηρ6- 
καάπαϊρι παῖ. ἘΕρκιᾶνροηᾷ -- 4ὰ- 
"6 Ρ ἀἄὰ5. ϑγπάρίοη --- [ρὲ ΕἸ. δυΐ 
ἀϊθὸ ὕγπο ννοϊϑοπά πίηζιι, ἀα5 [οἱ ά - 
(416 5160 πίράογἀγοκοπάθ Α50}1|6) 
56} 6 516 ἤὰη, νυν ἅμ νθηα 516 Γράμ6 
πὰ ἀἄανοη ρομογΙ. 

1117. χλαίειν ᾿ἴθ" πδὸῖ Απὰ- 
Ἰορῖθ ἀπάγοι νοῦθὰ αῇροίαμπι, ννὶα 
ὀλοφύρεσθαι πῖν ἄδιπ ἄθη. 
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ΟΡΈΣΤΉΗΒ, 

δόϑ'᾽, ἥτις ἐστί, προςφέφοντεβ. οὐ γὰρ ὡς 
ἐν δυομενείᾳ γ᾽ οὐσ᾽ ἐπαιτεῖται τάδε, 
ἀλλ᾽ ἢ φίλων τις, ἢ πρὸς αἵματος φύσιν. 1120 

ΗΗΛΕΚΤΡΑ. 

ὦ φιλτάτου μνημεῖον ἀνϑρώπων ἐμοὶ 
ψυχῆς Ὀρέστου λοιπὸν, ὥς σ᾽ ἄπ᾽ ἐλπίδων 
οὐχ ὠνττερ ἐξέστεμστον, εἰςεδεξάμην. 
γῦν μὲν γὰρ οὐδὲν ὄντα βαστάζω χεροῖν, 
δόμων δέ σ᾽, ὦ παῖ, λαμττρὸν ἐξέστεμψ᾽ ἐγώ. 1130 
ὡς ὦφελον πάροιϑεν ἐχλιπεῖν βίον, 
πρὶν ἐς ξένην σε γαῖαν ἐκπέμψαι χεροῖν 
χλέψασα ταῖνδε κἀνασώσασϑαι φόνου, 
ὅπως ϑανὼν ἔχεισο τῇ τόϑ᾽ ἡμέρᾳ, 
τύμβου πατρῴου χοινὸν εἰληχὼς μέρος. τοι ὰ ἔν 435. 
γῦν δ᾽ ἐχτὸς οἴκων κἀπὶ γῆς ἄλλης φυγὰς 

χαχῶς ἀπώλου, σῆς κασιγνήτης δίχα" 
χοῦτ᾽ ἐν φίλαισι χερσὶν ἣ τάλαιν᾽ ἐγὼ 

1128. Ον. ννεπάρι 510}. δὴ 86 1η6 
Βορ δ [6 Ρ. 

1124, τόδε, ἐς χεῖρας λαβεῖν 
τὸ τεῖχος. 

1125. ἢ (τις) πρὸς αἵμ. (ΑἸ. 
1805) φύσιν, ἀ. ΠΝ. οὖσα, νεῖ. 
325. Αποὶν μον πὶ ἐπαιτεῖται τόδε 
Ζὰ ἀθηκθη. 

11206Η. ΕἸ]. ἑαυτὴν καὶ γένος 
τὸ πᾶν ὁμοῦ χλαίει χἀποδύρεται 
σὺν τῇ σποϑῷ. 

1127. ψυχῆς λοιπόν, λεί- 
ψανα ζῶντος. -- ΝΟ ἀπ᾽ ἐλ- 
πίδων (οὀογι)α «ἀμαπι 5Ρ67 αΥ᾽αΠΙ) 
ουνναρίοὶ πὰη αἷς ἐξέπεμπου,, αἰ- 
Ἰοΐη ἀδΡ νοΡ ΒΓ ἤρα 6. ἅδη. δαὶ 
Βῖον αἷς αὐθα!]! πὰ Καμη 5ἰοι ἀβ5]- 
πϊ Πρ, θᾶζὰ ἰδι 416 Νεραϊίοη 86- 
ΒΠΘΡοη (οὐ ταύταις ταῖς ἐλπίσιν 
αἷς.......), Μἴ6 ἴᾳ ἀδη ΕΟΡιπθΙη γυ- 
μνὸς τῶν ἀριστείων ἄτερ α. ἃ. 
2ὰ Αἱ. 404, ἱπάθπι οὐχ ὧνπερ ἐξ. 
δροΧο ρθε ῖβοΙ χὰ ἄπ᾽ ἐλπ. ιγὶι: 
6. ΒΡ 6. ἴον αἴθ σόροπ πιοὶπο 

ΒΌΡΒΟΚΙ65 ΥΓα, : 

Ποβηυηρεπ, (μαθ8 ἰοἱ' ἀϊ6 8) πίομὶ 
πὶϊρ ἀἄθπθη ἰοΐ ἀϊο ἢ) οηἰδοηάρίθ, Ζυ- 
γὔοΚοΡμα θα. “ 6]. ΑΘβο}. ΒΌρμ!. 
881 τί δ᾽ ἡμπλάκηται τῶνδέ μοι 
δίκης ἄτερ; (Δπάρο ἀπ᾽ ἐλπ., 
6 8Ρ6 πιθα, ὶα ἀπὸ γνώμης, ἀπὸ 
καλῆς ἐλπίδος, Τ͵δεὶι. 0667. ΠοΡΓθα 
οὐχ ὅνπερ.) 
1129 [( 11. 19, 287 Βείβεϊβ : Πά- 

τροχλέ μοι δειλῇ πλεῖστον χεχα- 
ρισμένε ϑυμῷ, Ζωὸν μέν σε ἔλει- 
πον» ἐγὼ κλισίηϑεν ἰοῦσα, Νῦν δέ 
σε τεϑνηῶτα κιχάνομαι, ὄρχαμε 
λαῶν, ψ ἀνιοῦσα. 

1130ὅ. λαμπρός, 514 1}}0}, 
ν8]. 08. 1158. 

1138: κλέψασα 'πὶ Νοιι. Βεὶ 
δ᾽ δἰοινθι 5.}}}}., ννῖθ Αθβ8οι). Β0ρρ!. 
81 ὅλοιντο, πρίν ποτε λέκτρων 
σφετεριξάμενοι πατραϑελ- 
είαν τήνδ᾽ ἀχόντων ἐπιβῆναι. 
1136. Νε!. 869 (. 
1138. Οτοβϑίοβ ἀθβοῖ. (ἰιο. 8 

οὐ γὰρ παρὼν ῴᾧμωξα σὸν, πά- 
9 
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λουτροῖς ἐχόσμησ᾽, οὔτε παμφλέχτου πυρὸς 
1140 ἀνειλόμην, ὡς εἰχός, ἄϑλιον βάρος. 

ἀλλ᾽ ἐν ξέναισι χερσὶ χηδευϑεὶς τάλας 
σμιχρὸς προςζήχεις ὄγχος ἐν σμιχρῷ χύτει. 
οἴμοι τάλαινα τῆς ἐμῆς πάλαι τροφῆς 
ἀνωφελήτου, τὴν ἐγὼ ϑάμ᾽ ἀμφὶ σοὶ 

1146 γόνῳ γλυχεῖ παρέσχον" οὔτε γάρ ποτε 
μητρὸς σύ γ᾽ ἦσϑα μᾶλλον, ἢ κἀμοῦ φίλος, 
οὔϑ᾽ οἱ χατ᾽ οἶχον ἦσαν, ἀλλ᾽ ἐγὼ τροφός, 
ἐγὼ δ᾽ ἀδελφὴ σοὶ προφςηυδώμην ἀεί. 
γῦν δ᾽ ἐχλέλοιπτε ταῦτ᾽ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ 

1δ0ϑανόντι σὺν σοί. τεάντα γὰρ συναρπάσας 
ϑύελλ᾽ ὅπως βέβηχας. οἴχεται πατήρ᾽ 
τέϑνηχ᾽ ἐγώ σοι᾿ φροῦδος αὐτὸς ε ϑανών" 
γελῶσι δ᾽ ἐχϑροί" μρίμρξοιι δ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς 
μήτηρ ἀμήτωρ, ἧς ἐμοὶ σὺ πολλάκις 

1δῦ φήμας λάϑρᾳ προὔπεμπες, ὡς φανούμεγος 
τιμωρὸς αὐτός. ἀλλὰ ταῦϑ'᾽ ὃ δυςτυχὴς 

δαίμων ὃ σός τε κἀμὸς ἐξαφείλετο, 

τερ, “μόρον, Οὐδ᾽ ἐξέτεινα χεῖρ᾽ 1180. ϑανόντι, πἴοθι ϑα- 
ἐπ᾿ ἐχφορᾷ νεκροῦ. 

1148 Ὁ ἀδηζ ἅδη! Βοίμὰοἢ- 
ἴὰηροη 506}}} "61 Αθβϑοῖι. (δο. 7148 ἢ, 
ἀϊθ ἃ'ϊθ Αιηπηδ ἀθ5 Θν. ἃη. Νὰὺν 
ἰδῦ ἀ1ὸ Ἠαϊιηρ ἀθὴ Ῥουϑοπθὴ ρ8- 
ἢ} ἃ 55 γΘΡ ΒΟ θάθη. 

1144. ἀμφὶ σοί, 
πὶ ἀἸ0} θοϑοΡ δι, γῇ]. 
ΑἹ. 562. 

1140. ἢ χἀμοῦ, νρ]. 1301 υπὰ 
Ζζὰ Απηϊ. 928 ἄμ 6 καί. 

1847. εο ἱ κατ᾿ οἶχον (οἱ οἰχέ- 
ταῦ) ἤσαν (τροφοί), ἀλλ᾽ ἐγὼ 
(μὲν) τροφὸς, ἐγὼ δ᾽ ἀδ. σοὶ 
χρ., ἴθ νὰν ἀἷν" ΝΥ ἃν! ον πὰ 
ϑΌΒΜΟΒΙΘΡ 6} 10}: "Π. 0, 429 
Ἥχκτορ, ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ 

χαὶ πότνια μήτηρ ᾿Ηδὲ χασίγνη- 
τος, σὺ δέ μοι ϑαλερὸς παραχοί- 
της: Ψρ]. Αἷ- 615: 680}. Ὁδο. 
255 ἴ. 

ῖΖἄλ.]ῖο ἢ 
1180. 

γνόντα, ἀ4ὰ ἐκλέλοιπε Ξε συντέ- 
ϑνηχε σὺν σοὶ ϑανόντι. Μὶν συν- 
αρπᾶσας νβὶ. 0. ἢ. 917|. 

1151. Μὶν ον. 15ὲ Γὔν ΕΚ]. ΑἸ]65 
ἀδῃϊη, (ἃ 516 465 ναίοῦβ β6ῇοπ 
ἔραμ 6. ΟΡ Ὸ} ἰδὲ πὰ Οἴγγ5. 1} 
50 νΘηΐδ Π0Ὸἢ ὉΠΓΘΙ ἤδη [μοθο πάθη 
ἰδ νῖὸ Ιβηῖθηθ ἀ6 ΔΗΠΡΌΠηΘ. 

1152. τέϑνη κ᾽ ἐγὼ σοί, νοτ- 
ἄδηκο αἰ ρ] ΘΙ ο [ἃ}}5. ἄθη Τοά. Ζὰ 
ἀον Οοη). τέϑνηκ᾽ ἐγώ: σὺ φρ. 
ἰδ Κοίη ρυμπά. 

1154. Ὑ5]. 109 ἢ 
115. ὡς φ αν., νρ]. 882. 

1180. αὐτός, ἴῃ οἰ ρ΄ πον ΡοΥ- 
50η, ἴ (ἀδροηβαῖϊζ σὰ ἄδη ἢ ΘΠ 6 
δοβδηθδίοη θοιβ0}!}) 6. ἨΗΪϊθνδυΐ 
νν ἱρὰ ἀὸρ ἀδάδηκο νοῦ 1160 ἃ"- 
801} 0880η4 νυ] 0} 0, 
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ὅς σ᾽ ὧδέ μοι προὔπεμψεν ἀντὶ φιλτάτης 
μορφῆς σποδόν τε χαὶ σχιὰν ἀνωφελῆ. 
οἴμοι μοι. 
ὦ δέμας οἰχτρόν. φεῦ φεῦ. 
ὠ δεινοτάτας, οἴμοι μοι, 

ὌκανοῚ χελεύϑους, φίλταϑ', ὥς μ᾽ ἀπώλεσας" 

ἀπώλεσας δῆτ᾽, ὦ ̓κασίγμησων χάρα. 
τοιγὰρ σὺ δέξαι μ᾽ ἐς τὸ σὸν τόδε στέγος, 
τὴν μηδὲν εἰς τὸ μηδὲν, ὡς σὺν σοὶ κάτω 
γαίω τὸ λοιπόν. χαὶ γὰρ ἡνίκ᾽ ἢσϑ᾽ ἄνω, 
ξὺν σοὶ μετεῖχον τῶν Ἰσων᾽ χαὶ νῦν ποϑῶ 
τοῦ σοῦ ϑανοῦσα μαπολείπεσϑαι τάφου. 
τοὺς γὰρ ϑαγόντας οὐχ δρῶ λυπουμένους. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑνητοῦ πέφυχας πατρός, Ἠλέχτρα, φρόνει" 
ϑνητὸς δ᾽ Ὀρέστης" ὥστε μὴ λίαν στένε. 

“ Α δ .} 

πᾶσιν γὰρ ἡμῖν τοῦτ ὀφείλεται παϑεῖν. 
ΓΟΡΕΣΤΗΣ. 

φεῦ φεῦ. τί λέξω; ποῖ λόγων ἀμηχανῶν 
ἔλϑω; κρατεῖν γὰρ οὐκ ἔτι γλώσσης σϑένω. 

1158... 81...4.291. 
1101. δέμας, Υν8]. 51. 
1102. δεν. πεμφϑεὶς 

κελ., ἄρῃ νος ἴῃ ἀἶθ Ηρα 
ἃἰ5 Αβϑοῖιθ, νυ ᾶμβροηά ἴθ ἀθῖπθ 
Ἀὐοκκυηι ἃ]5 Ἠᾷοιοῦ ἀθ5 ναῖον β 
ὉΡνΑΡΊΟΙΟ. 

1164. ἀπ. δῆτα, 1450. ῬΊΗΙ. 101. 
1100. τὴν μη δὲν (οὖσαν) εἰς 

τὸ μ., νϑῖ. 611. Αἴ, 1291. 
1101. ναίω, πἰἶξ ΒόΖζΖὰρ δυΐ 

ΟΓοβίοβ᾽ οἰ ζίροβ στέγος (ΒΘ δὺυ- 
5Ὁ 6). 

179. ΡΉΗΙ. 1421 χαὶ σοὶ, σάφ᾽ 
ἴσϑι, τοῦτ᾽ ὀφείλεται παϑεῖν. 
δὲ ἄδι Ἅ8γ5 νοπὶ ὈΊΟΒ ΟΡ, 50 ἀἰθηΐ 
Θ᾽ ἴῃ 561Π6} βΠΟΙἰβοῆθη ΑἸ] θη θη- 

. Βοῖν ΖΦ} ἀρΡυπά πάθη ἨΘϑα ΠΡ Ἰι Πρ; 
ἀ65 ἴθ ἄθη ᾿οϊάθη νουίσθη Ὑθιβθη 
ΔΌΒΡΟΒΡΙ ΟΠ Θηοὴ ἀράδηκοπβ. 00} 
ἰδ, σιμὰ! 46} ΟΠΟΡ ἴῃ ἀογρ] οἰ ομ θη 

ἘΔΠΙΘπ ἴῃ ἀρθν ἢΘΡ6] πη} νυ οἱ νυ 56 
ΒΡΡΙΌΝΌ, ΙΘΙΘΠῚ ΘΙ ΔΒ], 4855 ΔΟΓ 
νοῦ ἔν. ον. ροθναυοθίο [,16}- 
᾿ϊηρϑρθάδηκο ὈΡΒΡΡΠΡ]10] 415 Ρὰ- 
ΡΆ}16 16 ἃπὶ ἢδπᾶθ "ϑπιουκὶ ννᾶν. τ-- 
τοῦτο, ϑανεῖν, δὺ5 ϑνητὸς πέ- 
φυχεν. ΕὰΡ. Βάροιι. 1918 χαῖρε" 
χαλεπῶς δ᾽ εἰς τό δ᾽ ἂν ἥκοις. 

1114. Ὦϊ6 διιβάν  Κ]| 1}. 6 Νοη- 
πιιηρ 65 Ναιβθὴβ Ἠλέχερα "νϊηρὶ 
ἄθη Ογ., ἀδὺ δ}. θὶς ἀδιίη "6- 
ΠΘΡΡΒΟΝ Παϊΐθ, 50 ΑΪΔΙ ἢ 808 
ἄθη Ἀθάθη βοννουάθη 561π μη55ἰ6, 
ἀ585 δοῖπθ ϑ ιν δι 61" ΒρΡΙΘΟΙ 6. 
ΡΠ ΙΖ] 118. ἀ61" Β'Αββυηρ.. --- ποῖ 
λ. ἔλθω, ἀμηχανῶν (αὐτῶν), 
ἄθν ἴον ποι! δι} ννοῖβθ, νν 5 ἴ6ἢ 
ΒΡΓΘΟΙ θη, ΟΡ ΤΟΙ 10 ΓΌΡΠΘΡ γ6}- 
516]]6η οὐθν' το Ζὰ οὐ Κοπηθη 86- 
"θη 50]]}. 

1118. χρατεῖν γλ. “ἷο Ρ"εὶ 
0 Ἐ 

110 

117 



192 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

τί δ᾽ ἔσχες ἄλγος, πρὸς τέ τοῦτ᾽ εἰπὼν χυρεῖς ; 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ἢ σὸν τὸ χλεινὸν εἶδος Ἠλέχτρας τόδε; 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

τόδ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖνο, χαὶ μάλ᾽ ἀϑλίως ἔχον. 
Ἶ ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

οἴμοι ταλαίνης ἄρα τῆςδε συμφορᾶς. 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

180τέ δή ποτ᾽, ὦ ξέν᾽, ἀμφ᾽ ἐμοὶ στένεις τάδε; 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ὦ σῶμ᾽ ἀτίμως κἀϑέως ἐφϑαρμένον. 
ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

οὔτοι ποτ᾽ ἄλλην ἢ ̓ μὲ δυςφημεῖς, ξένε. 

ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

φεῦ τῆς ἀνύμφου δυςμόρου τε σῆς τροφῆς. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

τί δή ποτ᾽, ὦ ξέν᾽, ὧδ᾽ ἐπισχοπτῶν στένεις; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
»-"Ὕ - γ -»"Ὕ» 

1188 ὡς οὐκ ἀρ ἤδη τῶν ἐμῶν οὐδὲν χαχῶν. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἐν τῷ διέγνως τοῦτο τῶν εἰρημένων ; 

Τηοοβηῖὶ5 γλώσσης καρτερὸς ἠδὲ 
γόου. 

1170. ἔσχες ἄλγος, ἀλγεῖς, 
891. ὕεθον πρὸς τί ΞεΞ ὅ τί τὰ 
910. 

1171. τὸ χλεινόν, ν»ὶὸ ἴοὴ 
ἤδο]ῖ ἀδθη Εγζᾷ προ ἀ68 Ρᾷἀαρο- 
δοη ΠΙΪ 68 ἄθηκοπ "5516. 

1118. τό δ᾽ Κ᾽ ἐκεῖνο, Ζὰ 1118. 
1180. ἀμφ᾽ ἐμοί, 1144. 
1181. 0. Ἡ. 2584 γῆ ὧδ᾽ ἀχάρ- 

πως χἀϑέως ἐφϑαρμένη. 
1182. Τὰ ϑύςφημα ταῦτα, ἃ 

λέγεις, ἐμοὶ καὶ οὐκ ἄλλῳ τινὶ 
ἁρμόζει 5001. δυςφῳ. τινα, 
οτιΐποσα ἰοημὶ ΤΩ αἰΐψμο, ννὶο αν. 
Ηεκ. 118 ὦ μοι τέκνον. Ροϊγά. 
τί μὲ δυςφημεῖς; ἨδΓΆΚΙ. 00 

δυςφημεῖν ἄζομαι ϑεάν. Ε]., ἀϊδ 
γῸ ΟΥ., Ὑν ΘΙ 6 Ρ ἃυ 16πη6 πἰο 
δομίδι ἀπ αὐ ἀη {ππ [μοΙ ἄθη ἀθηκί, 
Κοῖπο Απιννοῦῖ οδνμᾶϊ!ε, 

ἄθῃ ἀράδηκθϑη νοι 1180. 

1188. ἀνύμφου, 108; τ 0- 

φῆς, διαίτης, Δὶ. 499. 

1185. ΟΥ. ποῆπὶ ἀᾶὰ5 ἰγδυγίρὸ 
Οὀϑοιίοκ ἄἀθν ρο]!οθίοη ϑοἤνν δι 
δοίη οἰρποϑ ]} οι άθπ, ψοάυχοι. 
ΕἸ. ποῖ πὰ 'ργὸ νιρά, ἀὰ 516 
ηἰοιν ΡΟ Ροι, 6 Ον. πδὸῖ 1 ΡῸΠ 
ΜΘ αηροπ νοη 5 6 ῖ π Θὴ ἰμοἸάθη 
γοάρθη Κᾶπη. 

1186. ἰἴπ ψν ]ο ο ΑΘυβϑοΓαη δ, 
αἴθ ἴθ} ροίμαη, ᾿ιᾶ8ὲ ἀὰ 4858 6Γἴ- 
Καπηιϊ 

ΧΙ ον πο " 
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ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

ὁρῶν σε πολλοῖς ἐμπρέπουσαν ἄλγεσιν. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

καὶ μὴν ὁρᾷς γε παῦρα τῶν ἐμῶν χαχῶν. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

χαὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τῶνδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑίω βλέπειν; 
ΗΛΕΚΤΡΑ. 

δϑούνεχ εἰμὶ τοῖς φονεῦσι σύντροφος... 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

τοῖς τοῦ; πόϑεν τοῦτ᾽ ἐξεσήμηνας καχόν; 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

τοῖς πατρός. εἶτα τοῖςδε δουλεύω βίᾳ. 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

τίς γάρ σ᾽ ἀνάγχῃ τῇδε προτρέπει βροτῶν; 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

μήτηρ καλεῖται" μητρὶ δ᾽ οὐδὲν ἐξισοῖ. 
: ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τί δρῶσα; πότερα χερσίν, ἢ λύμῃ βίου; 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

χαὶ χερσὶ καὶ λύμαισι χαὶ πᾶσιν χαχοῖς. 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

ΨΦ.ῶ 4 ᾽ὔ 29.923 ς , ’ 

οὐδ᾽ οὑπαρήξων, οὐδ ὁ χωλύσων πάρα; 

1181. δρῶν, πᾶ]. διέγνων 
τοῦτο. --- ἐμπρ. ἵπείρηθηι (064), 
ΒΠἀοὲ προ ἄλγεσιν οἷπ Οχγιιο- 
Τοη, ἀὰ 8οηδὶ ἃἀἷ6 Μοηβοθοη ἐμ- 
πρέπουσιν ὄλβῳ, ἀγαϑοῖς α. 5.»ν». 
Αθβοῖ. ὅμο. 10 γυναῖκες φάρεσιν 
μελαγχίμοις πρέπουσιν. 

1188. καὶ μὴν δρᾷς γε (Δαηί. 
1417), υπ ἄοοὶϊ οἰ δ ἢ 580 ἀὰ ἢ" 
ννοηὶρ ἄανοι, 1᾿ηἷΐ δον Βοίο-: 
πη ἀθ8 ὁρῶν. ; 

1190. ὅϑούν., πᾶιη!. γίγνεται 
ἔτ᾽ ἐχϑίω. Μὶι τοῖς φον. 
σύντρ. νεῖ. 268. 

1091. ὙΥΟΝΟΡ βίαπιμιΐ ἀὰ5 [{π- 
61}, ἀὰθ ἀὰ οθεθη δυββργδοιϑι 

ἃ. ἢ. 6]. ΜὸόΡγαθΡ. πποϊηβδὶ ἀπ 
Ὀὰ Ογ. δ᾽}. ποῖ πἰοθὶ Ζὰ ογκϑη- 

Π6ὴ σοροῦοη Παϊ, 50 516}}} ΟΡ 510}, 
415 νϑυβίθῃθ δ" βίο 1. 

1193. τῇ δε, τοῦ δουλεύειν βίᾳ, 
προτρ., ΟΡ ὑγροῖθι ἀϊοὶ ἱπ 
ἀϊε86 Ζν δηρδίαρο πἰποῖῃ 
Π. 0, 3360 ἄχεϊ προτραπέσϑαι, 
ἦγ) πα 6}076ηι σοηυ 67 11. 

1194. ἐξισοῖ οὐδέν, οὐκ 
ἴσα πράττει τῷ τῆς μητρὸς ὀνό- 
ματι, νγΝ6}} μήτηρ ἀμήτωρ 1184. 

1195. γεῖρες, ον 4}158πὶ- 
Κοῖῦ; λ. βίου, τροφῆς (1183), 
νῈ]. 190{΄. ἀράδοι! ἰδὲ : 6 ἃ η- 
ἀ6}1ῖ 516 ἀϊοῖ ἀππὶ εἰ 6 ΥἸ10}}. 
ἴθπο8 ρβϑβδ αἵ ΜΙ 55 πάη ρθη, 
ἀἸ6565 δα πηνν ἀν άϊρο Πδ]αηρ ἀδν 
ΤΟΟΝΟΡ ἀθ5 ἢδυ865. , 

1191. οὕπαρήξων (σοὶ) οὐ δ᾽ 
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οὐ φημ ξασειν. 

ὃ κωλ. (αὐτὴν) πάρα, τὰ Απϊ. 

1198. (τούτου) προὔῦϑ. σποδόν. 
1200. ἐποικτείρας ποτέ, 

ἀον θη α]Π 10} οἰηπιαὶ ΜΙ ΠοΙά πηϊῦὺ τ] 
Βοία ἢ} μι. 

1201. Ναιύν! ον. τπ85. ἴοι ἀἸ6ἢ 
Ῥοπι ἰάθη: ἀ ὁπ πὶ τὴ ὁ ἢ 56 ἢ πὶ 6 Ρ- 
20 ὴ ἀϊ6 ρθη. [ω6] ἄθη. 
Ὀῖο, νν 61} ον. ποοῖι Ββεάθηκθοη ἱγᾶρι 
510}. ἴθ ἀδροηνναῦὶ ἀθ85. Οο1}8. Ζὰ 
οΡΚοιπθη Ζὰ βΌθ θη, χυνοϊἀοα  ρ6- 
μα! ποθὴ οΡίΘ δοιθίηθη. πὰ Ζιὶ 
ϑᾶροη, Ογ. ννἶ886. ΕΟ ΚιΡρα᾽ 5. [δρθ 
2ὰ ννὔγαϊροη, ἀὰ 65. {πὶ πἰολ θ68- 
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ἨΛΈΚΤΡΑ. 
οὐ δῆϑ᾽. ὃς ἦν γάρ μοι, σὺ προὔϑηκας σποδόν. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ὦ δύςποτμ᾽, ὡς δρῶν σ᾽ ἐποιχτείρω πάλαι. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

τουμόνος βροτῶν νῦν ἴσϑ'᾽ ἐποικτείρας πτοτέ. 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

μόνος γὰρ ἥχω τοῖς ἴσοις ἀλγῶν καχοῖς. 
ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

οὐ δή ποϑ᾽ ἡμῖν ξυγγενὴς ἥκεις ποϑέν ; 
ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

ἐγὼ φράσαιμ᾽ ἄν, εἰ τὸ τῶνδ᾽ εὔνουν πάρα. 
᾿ ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἀλλ᾽ ἐστὶν εὔνουν, ὥστε πρὸς πιστὰς ἐρεῖς. 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

1205 μέϑες τόδ᾽ ἄγγος νῦν, ὅπως τὸ πᾶν μάϑηῃς. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

μὴ δῆτα, πρὸς ϑεῶν, τοῦτό μ᾽ ἐργάσῃ, ξένε. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

πείϑου λέγοντι, χοὺχ ἁμαρτήσει ποτέ. 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 

μὴ πρὸς γενείου, μὴ ᾿ξέλῃ τὰ φίλτατα. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

56} ΘΡΒΘἢ6, ν9]. 1158. ΑΡον ΕἾ. 
δα. ποι τοῖς ἴσοις, βοπάθιῃ 
τοῖσι σοῖς φοιῦνι σὰ Βάθ θη : ἀδ ἢ 61" 
ἴπΡὸ Εγαρο. (τοῖς ἴσοις ἴ, νὴ. υπᾷ 
Ῥαᾳ]., τοῖσι σοῖς ναϊρο, ννὰβ ΟΥ. 
ΠΟΙ πἴοθν ϑᾶροπ Π00}}16.) 

1205. ΟΥ. φΡο Ὁ ποῖ ἀθι {Πππ6. 
1200. τοῦτό μ᾽ ἐργ.: νΒ]. 388. 
1201. χοὺχ ἂμ. ποτέ, νἱγϑῖ 

ὨΪΠΙ ΘΙ" ἱΡΡΘ ρόιθη, 445 ἤθολ 6 ἐΒαη. 
1208. {6} ἀὰ5 ἀόρρο!ο μή χὰ 

0. (. 1401. Ἔ1]. θπιεῖ πρὸς γε- 
γνείου, ννῖο Π. 1, 501 ΤΊ οι15 δεξι- 
τερῇ ὑπ᾽ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα λέσ- 
σεται Ζῆνα. 



ἨΛΈΚΤΡΑ. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ σέϑεν, 

1220 

Ὀρέστα, τῆς σῆς εἰ στερήσομαι ταφῆς. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

εὔφημα φώνει. πρὸς δίχης γὰρ οὐ στένεις. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

πῶς τὸν ϑανόντ᾽ ἀδελφὸν οὐ δίκῃ στένω; 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

οὔ σοι προςήχει τήνδε προςφωνεῖν φάτιν. - 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

οὕτως ἄτιμός εἶμι τοῦ τεϑνηχότος; 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ἄτιμος οὐδενὸς σύ" τοῦτο δ᾽ οὐχὶ σόν. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

εἴσχτερ γ᾽ Ὀρέστου σῶμα βαστάζω τόδε. 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ἀλλ᾽ οὐκ Ὀρέστου, πλὴν λόγῳ γ᾽ ἠσχημένον. 
ἩΛΈΚΤΡΑ. 

ποῦ δ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνου τοῦ ταλαιπώρου τάφος; 
ΟΡΕΣΤΉΗῊΣ. 

οὐκ ἔστι. τοῦ γὰρ ζῶντος οὐχ ἔστιν τάφος. 
ΗΛΕΚΤΡΑ. : 

πῶς εἶπας, ὦ παῖ; 
ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

ψεῦδος οὐδὲν ὧν λέγω. 

1210. ΕἸ. πιδολίθ νυν οπὶρβίθηβ ἄθη 
Αβομρθηκυιρ θοϊβοίζθη, ἀὰ οἷ6. ἀθπ 
Γι Ιμ πᾶπὶ πίοι ἢαὶ θΘϑόγβθη Κὄηπρη. 

1211. εὔφ. φώνει, ἀαπιῖϊ 485 
ΝΥ οΥῦῖ νοῦ Ογθβίθβ᾽ Βοβίαϊίαηρ πίομς 
οἶπο ἅθ]6 νογυοάδαϊαηρ Ὀγίηρο [ἂν 
ἄθπη. Αυβία!}! πιρῖηθα {Ππ|ο ΡΠ 6 η5. 

1219. τήνδε φάτιν νοι ϑα- 
γὼν ἀδελφός; προςφωνεῖν, 
πᾶν]. ἐμέ, νυϑίοιιθβ. Θυ. ἀρ ομ]1ο}ὶ 
αἀπίονράροκί, 6 }} δ ποοῖὶ ἱππΠΠ 6} 
110 ἀθΡ Βπιἀθοκιηρ “ρον. 

1214. ἄτιμος, ἀναξία." 

1218. Πῖο ὕτπε υπὰ ννὰβ ἀδγίη 
ἰδ πἴοιῦ ἀθίη. 

1211. ἡ σκη μ., παρεσκευασμέ- 
νον, 452. 

1220. Πὴ Αὐλρ θα πιοό ἄον ἀνα- 
γνώρισις νὶνὰ ἀὰ5 ἀδδβρνᾶοι! 16}- 
μα[ο, νόϑϑ 4 }]}} 416 Βράοσπάσιι 
510}. ἴῃ ἄθη ΤΡπθίθη. {π 61] 6. 
ΑἸ Τδομπῖ ΚΡ παηηΐθη ἀΐθϑθ ἄθηὶ 
ΑΘβομ οἰ βοιθη ΒΙΙορὸ π0 0} ἔθι)- 
ἄθη ΖοΡ ΠΟ απ ρθη ἀντιλαβαί, 
ἢδ 0} Ηοβγομῖο8. λογικαὶ ῥήσεις ἐξ 
ἡμιστίχων λεγόμεναι κατὰ μιχρὸν 
παρὰ τραγικοῖς. 

1210 

1210 
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᾿ ; ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἦ ζῇ γὰρ ἁνήρ; 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

εἴπερ ἔμψυχός γ᾽ ἐγώ. 

ὸ ΗἩΛΕΚΤΡΑ. 
ἡ γὰρ σὺ κεῖνος; 

ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

τήνδε πιροςβλέψασα μου 

σφραγῖδα πατρὸς ἔχμαϑ᾽, εἰ σαφῆ λέγω. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὦ φίλτατον φῶς. 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

φίλτατον, συμμαρτυρῶ. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

1225 ὦ φϑέγμ᾽, ἀφίχου; 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

μηχέτ᾽ ἄλλοϑεν πύϑῃ. 
ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἔχω σε χερσίν; 
ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

ὡς τὰ λοίττ᾽ ἔχοις ἀεί. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὦ φίλταται γυναῖχες, ὦ πολίτιδες, 

ὁρᾶτ᾽ Ὀρέστην τόνδε, μηχαναῖσι μὲν ἱ 

ϑανόντα, νῦν δὲ μηχαναῖς σεσῳσμένον. 

1222. Ἐν. ΕἸ. 511] ἐκχεῖνος 
εἶ σύ; 

1)23. ΕἸ. Ππαϊϊα ἄθῃὶ Καηδιθθη 

οἴποη ϑ᾽ ρει γίηρ ἀθ8. ψαίθυθ πιϊ- 

βοροθοη, ἀπ ἵππ οἰπδὺ ἀδΡἂη ννῖο- 

ἀδρζαθνκΚοπηθη. 

1224. φ. φῶς, ὑπθὺ 8108 

Π 168} ἀϊοθο8 Τάροβ. ΠΔῸ} 50 ἰδη- 

σοι ἀὔδίονη ΤΡραυογίοροη, νΡ}. ΡΠ]. 

580. Απάγο νογϑίθιθη φῶς νοηὶ 

Ον. 56|}08., ψῖο 1954, ἔν, Ιοη 

1438 ὦ τέκνον, ὦ φῶς μητρὶ 
χρεῖσσον ἡλίου. ἤονο. Εἶν. 526 
ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ὦ φάος μο- 

͵7θῦχι ἴθ Ρογϑοη 

λὼν πατρί. οοῖ Ροϑιδιϊρι ον. 

ἄδθη Αὐϑυ ἰπὶ Θυβίθρη ϑίππθ, ἀὰ 

δυο ἔπι ἀΐθθο Τὰρ ἀθ5 1066 Γ- 

566 η5 ἀδιν {ποθ 516. δ, 

1225. φϑέγμα, πᾶμ!. φίλτα- 

τον, ὑβουονδο ϑ1π|π|6ὸ (68 

Βυυΐονθ, ἀΐθ [οἰ χὰ πιοίποιη. ΟἿΓ 

ἀνίπρι, ννἄπνοηα 018. ἀα)ΐη πὰ Βοῖ- 

50 θη νοὴ ἀν Καιμοη, νρὶ. 0. ᾿ 

(. 861 ὦ φϑέγμ᾽ ἀναιδές. Αἴ. 15. 
- μηκέτ᾽ ἀ. πύϑη, νΜνΜὰ5 ἰὴ 

ἀϊν 8856. 0. (Ὁ. 

1200 τἀμὰ μὴ ᾿ξ ἄλλων πύϑῃ. 

1228. ροι. ἀυγοῖ 16 πὸ 1166 



ΗἩΛΕΚΤΡΑ. 

΄ 

157 

ΧΟΡΟΣ : 
ὁρῶμεν, ὦ παῖ, κἀπὶ συμφοραῖσέ μοι 
γεγηϑὸς ἕρπει δάχρυον ὀμμάτων ἄπο. 

ἬΛΕΚΤΡΑ. 

Στροφή. 
Δ 7 

ἰὼ γογαί, 

γοναὶ σωμάτων ἐμοὶ φιλτάτων 
ἐμόλετ᾽ ἀρτίως, 

ἐφεύρετ᾽, ἤλϑετ᾽, εἴδεϑ᾽ οὺς ΡΟ ΌΝμΙ 

ΟΡΕΣΤΗΣ.. 

πάρεσμεν" ἀλλὰ σῖγ᾽ ἔχουσα πρόςμενε. 
ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

, 2 

τί δ᾽ ἔστιν; 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

σιγᾶν ἄμεινον, μή τις ἔνδοϑεν κλύῃ. 
 ΓἩΗΛΕΚΤΡΑ. 

΄ 

3 . ν 

ἀλλ᾽ οὐ τὰν "Ἄρτεμιν 
2 Ω 

τὰν αἰὲν ἀδμήταν, 
΄ Ν ΥΓ 2 2 ΄ ΄ τόδε μὲν οὔ ποτ᾽ ἀξιώσω τρέσαι, 

Α , - ᾽Ὰ ΞΩΣ ἃ 

περισσὸν ἄχϑος ἔνδον γυναικῶν ον ἀεί. 

Εγάϊομίαηρ νοὴ Ογοϑίθθ᾽ Τούρ [ἰβἷ 
65 δοϊίυηροι, ἄθη Ον. ψ Β] θ ἢ] θη 
ἰη ἀϊθὸ Πδθηηαῖῃ συγ οκχυ ἄγ η. 

12806.0 ἐπὶ συμῳ., ον" ἀξνΡ 
ΓΦ υΝ 1} Εὔραῃβρ, ννὶθ 81- 
πιθηϊά65 βᾶρὶ πῖνε ἐπὶ συμφοραῖς. 

1251. αὶ]... 9060. 

1292. ͵7οναὶ σωμ. φ.. σῶμα 
γεγονὸς ἀδελφοῦ φιλτάτου, σώμα 
φίλτατον ξυναίμου, ϑῃΓο58 468. 
πἰρ ἐμβουογδίθη 6 1}865. Μὶ 
σώματα νΒ]. ὌὌ. Ἢ, ΤΡ, 
8; γοναΐ, Αὐϊ. 6041. Ὁ, (. 
1192; οἰὸς ἰὼ γοναὶ γοναὶ 
νυνὶ. 1253 Ὁ Αἰ. 120. (Δπάγα νϑν- 
βίθμθη σώμ. φίλε. νοι Αβδιηθιη- 
Π0η.) 

1284. ἀρτίως, πῃ δπά]!ο}, 
δοϊάθπι οἱ ἀἰο 80 ἰᾶηρα νϑῦβο- 
θδπη5 ΘΡβθιηΐ ἰὰ}}6. 

1285. Μὶνλ ἄθιη Αβυηάθίου. νὴ 
118. υπὰ Πεοιμοονῖί. ΕἸ. 249 ἦλθες 
ἴδες ἀπῆλθες, Ολοθᾶρ υϑπὶ υἱάὶ 
υἱοΐ. 

1239. 16 Ψυπρίγαι τυ τον 
7υπρίγυ Πο 6 διιη ἃπ, χὰ 6260. 

1240. Μὶὶ τόδε Καπαϊρι. Ε]., 
ἃ ἀὰ5 Ηδι5 γ ΓΘ 110} ννγ οἰβθηά, 
ἀὰ5 [ΟἸρθπ 6 περισσὸν ἄ. --- ἀεὶ 
ἔνδον ὃν ἃῃ: ἄδπῃ ΚΊγί. 
[ἂν οἷη ἐτώσιον ἄχϑος ἀρούρης 
([1. 18, 104. 0}. ΒΡ. 0682 βάρος 
περισσὸν γῆς ἀναστρωφώμενοι,) 
6 ΙΟ 6 πὸ Αὐὶ βονν μη] 1 Π 6 Ὁ 
Ἄν δῖροΡ δυῖ ἀδ5 [ποῦ 6 465 ἢδϑιυ- 
565 510} ᾿οβοιγᾶηκο, 80 4855 δἷῃ 
ΒοΙδυβο νν ρθη νη ἀἰθϑοῦ 5616 
ἰοῦ χὰ [ἄγομίθη 586]. 
Β]. ομαγα κίον β  βοθθ. ΑΘΌΒΒΘΡΌΠΡ, 
ἀϊθ οἴἴδηῃ. πὰ πιᾶπη]ῖο ἃη5 [ωἱοιὶ 
ἀγη, 

1290 

1235 

1240. 

ΕΝ ἴΡ} 

Εἰηθ [ν. 
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ΟΡΈΣΤΗΣ. 

ὅρα γε μὲν δή, χὰν γυναιξὶν ὡς Ἴἥρης 
ἔνεστιν" εὖ δ᾽ ἔξοισϑα πειραϑεῖσά που. 

' ἨΛΈΚΤΡΑ. 

1245 ὀτοτοτοῖ τοτοὶ, 

ἀνέφελον ἐπέβαλες οὔ ποτε καταλύσιμιον, 
οὐδέ ποτε λησόμενον ἁμέτερον 

1250 οἷον ἔφυ χαχόν. 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ἔξοιδα, παῖ, ταῦτ᾽ - ἀλλ᾽ ὅταν παρουσία 
φράζῃ, τότ᾽ ἔργων τῶνδε μεμνῆσϑαι χρεών. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

᾿Αντιστροφή. 

τᾶς ἐμοί, | 

πᾶς ἂν τιρέποι παρὼν ἐννέπειν 
125 τάδε δίχᾳ χρόνος. 

μόλις γὰρ ἔσχον νῦν ἐλεύϑερον στόμα. 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ξύμφημι χἀγώ. τοιγαροῦν σῴζου τόδε. 

ῷΦῷ» 

1242. Ἠθνιπᾶπη νορ]αηρὶ γὲ μέν- ποὺ φύσις, 4α, ν»ῖο ἀπ βᾶρϑί, χἀν 
τοι, ἀοοὶ νβ]. Ζζὰ 913. ΟΥ. τᾷ γυναιξὶν (Κιγ) Ἄρης ἐνῆν. 
ἄοοι ἀϊθ Ὑν ΘΙ υ. πἴοιῦ 50. βορίηρ; 1251. παῖ 5ιδιι οο44. χαὲὶ Μεοῖϊ- 
δΔηΖβοῃη, νυ Ε]. τὰ6. ΑΘμ] ἢ ὨΘΚΘ. -- ὅταν παρ. φράζξη, 
ἀοΡ. ἀπρίοῖοῃμθ (οάληκο Αοβοι. ὅταν ἐπιτρέπῃ ὃ καιρὸς καὶ καλῇ 
δαρρ!. τὰ9 γυνὴ μονωϑεῖσ᾽ οὐδέν" ὅ56Π01., ννῖθ ΕἸ. [αι ἀθϑβθῃ ὃ 
οὐχ ἔνεστ᾽ Ἄρης. παρὼν χρόνος δθίΖι, ν8]. .Ζιὶ 99. 

Ονοβϑίθθ ΜΜ}} ἀϊὸ Βοβργρθοίναπο 465 
Μοιάθβ --- αἴθ ἀθῦΡ ὈΙΘθΡ. ἄθη 
Ζυβομαιθ θη. πἴοιῦ ποοῖὶὶ οἰημηα! θ16- 
ἴθη τπθολιθ ἀπά ἀπρο νγ Ὁ] 6 οἱ 

1240 -Ὸ ὀ αι  ἐαΐϑι ἀπ ὑῆνοῦ- ἄδθη Ον, πἴοιν σὰ ἱρροπα ννϑ]ο οπὶ 
μα} η56᾽ ὕπ}}61} ἂη ϑϑίποι γγυνρ- Βράθηκθη νϑυδηϊαϑϑθη ΨΟΠ 6 -- 

1244. Ἐπὶ τὴν Κλυταιμνήστραν 
τείνων φησίν, ὅτι τὸν ᾿4γαμέ- 
μνονα ἀνεῖλεν ὅ60]. 

26}. --- οὔ ποτε χαταλ., πἴἰθ ἃυ ρᾶβϑομίθ Ζεῖς. νϑυβόμοθοη 
ἀΠΡΘΒΟΠ ΘΙ θη, ΤΙ δυΐῤ νυ ίββθη. 
σὰ πᾶομθη. Αἢ 16π65 ΔΚ ΐη- 1257. ἢ παϑὶ ρᾷηζ ἤθολ, 4889 
Βοπὰ οὐδέ ποτε λησόμενον, πο ἄμ οπάϊον [γοὸὶ σγϑάθη. ἀδγίδι: 
2 νΟ ΡΟΝ ΡΖ. θη πὸ γι) Δ}}61 πη ἀἱγ ἀϊο86 Εοὶ- 
ἔλησα υπὰ ἀθῃηὶ ρβαϑϑίν 50}. δθ- Ποῖλ ΜΒ] 'π ΑΘΠΙ πὰ γ Ρ ΒΟ 626 
Ῥνασοιίθη πὶ. Μοά. λήσομαι ἰδ! 510. πίονι ἀαρον ἀπνονβ[ο 16 65. ἰὰὰ- 
λησόμενος Ξε λήϑης τυχεῖν μὴ ἰ695 ἢράθη, ἀδιμῖῦ πἰομῦ πιρίῃ Ρ]δη 
δυνάμενος. --- οἷον ἔφυ, ἴῃ 561- 50Πο 6}, 
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ἨΛΈΚΤΡΑ. δ: 

τί ὁρῶσα; 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 
οὗ μή 'στι χαιρός, μὴ μαχρὰν βούλου λέγειν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 
; 5 ΝᾺ 23.»} 

τίς οὖν ἂν ἀξίαν 

γε σοῦ πεφηνότος 
1200 

μεταβάλοιτ᾽ ἂν ὧδε σιγὰν λόγων; 
ἐπεί σὲ νῦν ἀφράστως ἀέλπτως τ᾽ ἐςεῖδον. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
»' 8 5 [4ὲ ’ 2 2 ᾽ὔ “ 

τότ εἶδες, ὅτε ϑεοί μὶ ἐπώτρυναν μολεῖν 
πα, προ ῳ) ἘΣ Ὁ 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἔφρασας ὑπερτέραν τ 1265 

τᾶς πάρος ἔτι χάριτος, εἴ σὲ ϑεὸς ἐπόρισεν 
ἁμέτερα πρὸς μέλαϑρα᾽ δαιμόνιον 

ἌΦΥΝ ᾿ ον ᾽ὔ 

αὐτὸ τίϑημ. ἔγω. 

1289. μακρὰν λ., 
ρεῖν. 
00 Τίς ἂν σοῦ φανέντος 

δικαίως ἕλοιτο ἀντὶ λόγων σιω- 
πήν; 5001. ὨὸνΡ Του Ἰἰορὶ δυΐ 
ἀξίαν, 6 65. πϑοῖὶ Απδίορίθ 
ἀν ρθγβμ] θα ΔΝ ὁπάαπρ' ἡ “σιγὴ 
ἀξία ἐστὶ μεταβάλλεσϑαι (Ξ-- ἀξιόν 
ἐστι μεταβαλέσθαι σιγὴν λόγων) 
ἄθπι ΟΡ͵θοιθ ἴροι. αἷς. Αφροϑβίι!οα 
ΔΏΡΟΒΟΙΙΟβ56η ἰδὲ: ον ννὕνάἀθ 
νῦν αἱ ρ, δηβοιηθ556η, ἢ ἃ ἢ ἃ 6] η, 
Ἄν Το ον δῖ. 2), 00» 

.π- σοῦ γεπεφ. ἰδὲ ρ᾽θίοι 5ρ6- 
ΟἾ6}} νοῦ νου! θροπάθη ΕᾺ]6 β6- 
βαρ, ὑυᾶθροη ἃ ̓ηᾶη Αἰ] απιθίη 6}"- 
ννᾶγίοις τοῦ φιλτάτου γε ἀδελ- 
φοῦ φαν., νΒ]. Ζζὰ ΑἹ. 155. -- 
ω δε, ἰπ Β0|0 ΠΡ Πμᾶρ6, νυν 
ἄσγοι ἐπεὶ... πᾶπον ογκιᾶγι. (ϑιν. 
ππὰ ΓΥΡΕΗῚ ν ΜΘ Ι0Π6. ΘοΟΡΡπρ ν᾿ 
βἰηά, ννογάθη νοῦ ιοππανὶ τηϊΐ 
ΒΡΌΒ56 ὙΥ ΠΡΟ ΘΙ ΠΙΟἢ Κοὶς ἀόο}- 
πιο ροβία! οι : ἀλλ᾽ οὐ τὰν ϑεὰν 

μακχρηγο- 

12τὸ 

τὰν ἀεὶ ἀδαμάταν, ΠΙῸΡ 806} τίς 
οὖν ἀξίαν, σοῦ γε πεφηνότος. 
ὕὉπ4 [μᾶ0Ρ. ρΓ. δαὶ τίς οὖν ἀξ., 
οὐδ αἴθ σζυνεῖιθ Ἠαπά ἔρι ὧν μοὶ.) 

1204. ΟΥ. Ιδοἰιπὶ ἄθη οἰνναίρθη 
Ψογν α 4}, ΟΡ πᾶ 6 σι ἰδηρο δυῖ 
510}. νναγίθῃ ἰᾶϑθθη; ρίθίοιι ποῖ 
ἄθμ (ἀθ ιοῖβθδ5 ἀθ5. Αροϊὶοη (38 ἴ.) 
ἢ 06. ΘΓ" 510} δι ροιπδοῦ!. ΠΡ ἃ πη 
οΡρᾶηζι ἄθη ὙΠ ΡΒΟΠ ΘΠ 10] δι 6- 
(]]πθὰ Τυπποίθυ οἰννα : αὐτοὶ γε- 
γῶτες τῆςδε τῆς ὅδοῦ βραβῆς. 

1200. ἡ πάρος χάρις, ἄϊε 
Βρευάς ἄθρουν" Ογοϑίβ ἀηκαυπίϊ. . ΜΙΐ 
ἐπόρισεν (50 θιηάον 50. ΤΩΝ Ξ: 
σεν, ἴ,δ 0. ἐπόρσεν) νῈ]. 801. 
Ο. 1458 πώς ἄν τις δεῦρο ἜΤΗ 
πόροι; 

1203. δι ονάονβαίσ εἰ -- 
μέλαθρα ἰδὶ νοῦ βεϊάθη. ϑοίιθη 
οἷη Νδοιβαίζ θϑῖσοροῦοι, γν8]. Ζὰ 
0. Ἀ. 1006. -- δαιεμ. τίϑημι, 
μα] 16. 65. [ἂν ρόνοπα Εὔραηρ. 
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ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 
τὰ μέν σ᾽ ὀχνῶ χαίρουσαν εἰργαϑεῖν, τὰ δὲ τ 
δέδοικα λίαν ἡδονῇ νικωμένην. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

Ἐπῳδός. 

ἰὼ χρόνῳ μαχρῷ φιλτάταν 
ςοὶ 2 , Φ' ο'» “- 
οδὸν ἐπαξιώσας ὧδέ μοι φανῆναι, 

1Ὡτ μή τί με, πολύπονον ὧδ᾽ ἰδὼν 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

τί μὴ ποιήσω; 
ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

μή μ᾽ ἀποστερήσῃς 
τῶν σῶν προςώπων ἡδονὰν μεϑέσϑαι. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ἢ χάρτα χἂν ἄλλοισι ϑυμοίμην ἰδών. 
ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

ξυγαινγεῖς ; 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

12ϑ0τί μὴν οὔ; 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὦ φίλαι, ἔκλυον ἂν ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἤλπισ᾽ αὐδάν. 

1214. ὁδὸν φαν., ὕδ80}!} ἄφιξιν 
ἀφικέσϑαι ἴνοϊον φοίαρι ΔΑΊ, 
811. ΕἸ. ν]άοΡΡυ ΒΙΘΡΙΝ 8]616}ι- 
βᾶτπη ἀθη ΑὐδΡυ Γ 1108 ἢ. ὠ δεινο- 
τάτας πεμφϑεὶς χελεύϑους. 

1218 Π οι παῖ ποῦ 416 
Γμὰ8ῖ, το} ἂη ἀδίηθαι ΑἸ] ΟΚα Ζὰ 
ΘΡγθαθη, πὰ ἄὰ ποῖ, ἀΐθ 850 νὶϑ] 
οι θα, αἱ Αὐυβθη ΡΒ αϊ ἢ ᾶϑ8ι. 
(Ό16 οοἀά. πολύστονον.) 

1211. ἡ δονάν Βᾶηρι! ἃ0 νοῇ 
ἀποστερήσῃς, ἰϑὶ 086. Ζυρ]θίοὶι 
υυϊθάορ "εὶ μεϑέσϑαι (ἀδὰ55 
16} 516. δίηβοθθη 501}}) χὰ 
ἄἀθηκθη, νϑὶ. σὰ 220. ΡΠ]. 62. 

1219. ὃ0 ννϑηΐρ [0] 65 γΌΠΙΡ ρ6- 
80 Θθη ἰαϑϑθὸὴη νυῦγραθ, νυ ] θη 
Απάγο αἷνρ ἀϊθθ6 σου ἀθ νονκΚύμι- 
ΠΡ, 80 νγθοπὶρ 50! ρ ἰοθ αἱν 
ἀϊο Βιιῖ ἃν}. 

1281Πϑ γιὸ 1221  πτνυϑπάοι 
510} ΕΒ]. δὴ ἀϊὸ Τ ΘΙ ΘΓ πη 6 
{γον Εσοιάθη υηὰ [,ο] θη, ππη 516 
510} ἃη Ογοδίοθ Δ] Κ. Ιἅθρθὴ 
Καῆη. ὙΥΙ 65 βοϊοῖηϊ, 516116ὸ ΕἸ. 
1} 76 |χῖρθ5 αἸἰάοκ, ἀθηὴ Βυιάθι χι 
56 ἤθη, ἀἴ6 ϑδμιηθ 465 ΒγιάθΡ 5. Ζιι 
νΘΙΡΠΘ θη, ψγ»ὰἃϑ 516 Και δᾶϊ6 
μοι θη ἀΐνίοπ, ἄθὺ ἰγαυγίροπ Ζ6 1} 
Θηίροροθη, ψὸὼ ἀον Ράἀαρορ βθίπθη 
Τοὰά ρρϑιημο] θὲ μι, νρ]. 1819 ἴ᾿ 
ΗΪοΡ [ἂν ϑΡγΙΟΙΙ αὐδάν φδορσοηῦθοι" 
ἄναυδον, ἔχλυον “δοβοπᾶθον. ἀθμ) 
ἐγά μον κλύουσα, ἔσχον ποροηΐθοι" 
ἀθ νῦν δ᾽ ἔχω σε. Ὠοοὶ ἀὰ ἀΐὸ 
γγοῦίο νογβιάμιπθὶ! οἰηά -- ἄθηῃ 
ἔσχον ὀργάν ἰδὶ 50 Δ]]θη ὑηνθ}- 
οἰάηά! οι, Κοπηῖο Δπ0}} πολ! ΟΠ η6. 
ῬάγΚῸ] δηρογοῖθῦ ννοράθη ---, 80 
Ιᾶϑϑι 590} (ἀθηδιοροθ πο ΘΓ - 



ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

Ἐξσχον ὀργὰν 
ἄναυδον οὐδὲ σὺν βοᾷ χλύουσα 
τάλαινα. νῦν δ᾽ ἔχω σε προὐφάνης δὲ 
φιλτάταν ἔχων τιρόςοψιν, 
Ἢ ὌΠΟΝΝ 2. 99. ὉᾺ 2 -» , ἁς ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἐν χαχοῖς λαϑοίμαν. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

τὰ μὲν περισσεύοντα τῶν λόγων ἄφες, 
χαὶ μήτε μήτηρ ὡς χαχὴ δίδασκέ με," 

, ΡῚ ς ,ὔ " » ᾽ὔ 

μήϑ'᾽ ὡς πατρῴαν χτῆσιν «Αἴγισϑος δόμων 

ἀντλεῖ, τὰ δ᾽ ἐχχεῖ, τὰ δὲ διασπείρει μάτην. 

141 

1285 

1290 

χρόνου γὰρ ἄν σοι καιρὸν ἐξείργοι λόγος. 
« 7 ς , “- , “ ΄ 

ἃ δ᾽ ἁρμόσει μοι τῷ παρόντι νῦν χρόνῳ, 
’ - [4 , ΒΡ). ’, 

σήμαιν᾽, ὅπου φανέντες ἢ κεχρυμμένοι 
-“- 3 ᾿] ’ “- “-Ρ̓ {φ -- 

γελῶντας ἐχϑροὺς παύσομεν τῇ νῦν οδῷ. 
οὕτως δ᾽, ὕὅπτως μήτηρ σε μὴ ᾿τειγνώσεται 
φαιδρῷ προςώπῳ νῷν ἐπελϑόντοιν δόμους" 
3 39 «ς Ψ 7 ΥΥ “Ὁ , . ᾽ὔ 

ἀλλ ὡς ἔπ ἄτῃ τῇ μάτην λελεγμένῃ 
στέναζ᾽ ̓ " ὅταν γὰρ εὐτυχήσωμεν, τότε 
χαίρειν παρέσται καὶ γελᾶν ἐλευϑέρως. 

16]1η. (Ηδγιμδῆη νϑρβυο!ε γλώσσας 
δὲ πῶς ἂν εὔφρο» ἔσχον δρμὰν 
ἄν. οὐδὲ σὺν βοῷ, κλύουσα; ὟΝ ο1Ὁ 
μ80ἢ Απ]οϊταηρ οἰπθ5 ὅ6Π0]. οἵαν 
ἔχλυον .. ὑπὰ ἐ. ὀργὰν οὔ τ’ 
ἄναυδον οὐδὲ σὺν βοᾷ, φιαίοηι 
αμάϊυϊ 65Ὸ πιόχιθ ρα! εοοΐαῦθαηη γιτι- 
οὐμηιν απαίΐογι5, αἀοἰογθηὶ παθειῖὶ γι6- 
416 πιεΐην ἩΘ6 Ὁ6 70 ΟἰαΊΠΟ, 
φγαραϊέιτηι.) 

1285. [πάρι ΚΕ]. ἄθη Βιυιάθι, 
ἄδη 516. ππιϑοθ] προ πᾶ], δηγοάοί, 
βᾶρὶ 516. σὲ 5ἰαἰ. ἀδβ οὐνναυῦίθίθη 
αὐτόν. 

1251. δ ̓θδῖ ἴπὶ Ε8}16 ἀπ56} ὕη- 
ἰογ πο ἢ Θἢ τ 1555] οκΚὶ, 1] Θ᾿ ἴπὰ 
Ὀπριῦοκ ἀοοῖ πο ἀθ5 (Ἰᾶςκ5 νϑν- 
δοδδθη, ἄθῃι ΒΡιιάδΡ ἰπ5. Αὐρὸ ῥὸ- 
βόπδαϊ σΖὰ πάθη. 

1292. καιρὸς χρ., τὸ καίριον 
τοῦ χρόνου, ἀϊεὸ αππδὶ ἀδ58 
ΓΘοΒβίθη Ζεϊϊραπκίοβ, νῖθ 

πῆμα νόσου, λέκερων εὐναί α. ἃ. 
ΓΝ οι ἄθιι 5680]. τὴν εὐκαιρίαν τῶν 
μελλόντων πραχϑῆναι νγὔπδομία 
Ἀοῖβκα ἔργου 5ἰαι γρόνου. ΠοοΣ 
νβ!. θειιοβίι. Εἰ. [.. 848 πραγμά- 
των καιρὸς ἐν βραχεῖ χρόνῳ 
γίγνεται.) ' 

1295. γελ. ἐ. παύσομεν 
(ν 6]. 190 Ε΄.) ογπποῦῦ αἰ Ηομη δὸ- 
θη ἀϊοὸ Μόγάθν δὴ ΕἸ] Κιρα᾿ 5 ΚΙὰρ- 
γοάς 1153 γελῶσι δ᾽ ἐχϑροί. 

1290. 80 061" πᾶ].6 ἀϊοῃ ἀδβοὶ, 
4455 ἀἴὸ Μυΐοῦ ἀἴοις πἰομὺ ἀπ ἢ- 
Βοαυῦϊ ἂὴ ἐδθν Ποιίορκοὶλ ἀρθίηθ5 
ΑπαΠΖθ5. ἀπά ΜΡ απ5 ἀδάθγο! νον- 
Ρᾶΐμθη, νη νυν Ρθοϊά (ον. απὰ 
Ε].) ἰῃ58 ἢακυδξ ἰγοίθη. (Αὐ ΟΥ. 
πὰ ΡγΙαάο5. Κάπη νῷν πίοι β θη, 
ἀὰ ΕἸ]. νοῦ ἀΐϊδβθμι, ἀν ἃ]5 χωφὸν 
πρόφωπον ἄδῃ ΟΥ. ᾿νδρ]εῖιοι, ποοῖ 
δ} Ὠἰομ 5. νν οἾ55, ν8]. 1379.) 

1205 

1300 
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᾿ ἩΛΕΚΤΡΑ. 
ἀλλ᾽, ὦ κασίγνηθ᾽, ὧδ᾽ ὅπως χαὶ σοὶ φίλον, 

Ἀ 3 ν » - .) 

χαὶ τοὐμὸν ἔσται τῇδ᾽ 2 Ν ἣν «ς Ἁ 

ἐχτεὶ τὰς ἡδονὰς 

πρὸς σοῦ λαβοῦσα, κοὐχ ἐμὰς, ἐχτησάμην. 
χοὐδ᾽ ἄν σε λυπήσασα δεξαίμην βραχὺ 

180 αὐτὴ μέγ᾽ εὑρεῖν χέρδος. οὐ γὰρ ἂν καλῶς 
ς , “ , ὔ ὑπτηρἑτοίην τῷ παρόντι δαίμονι. 
2 ΒΝ] 5 ΄ -» Χ Γ ΄ 

ἀλλ᾽ οἶσϑα μὲν τἀνϑένδε, πτῶς γὰρ οὔ; χλύων, 
ς ΄, 3 » ᾿ 2 Χ ΄ὔ οϑούνεχ ΑἌἴγισϑος μὲν οὐ χατὰ στέγας, 

’ὔ 2 , «ι εἾ Χ ᾿, 

μήτηρ δ᾽ ἐν οἴχοις" ἣν σὺ μὴ δείσῃς ποϑ' ὡς 
ιϑι0 γέλωτι φαιδρὸν τοὐμὸν ὄψεται χάρα" 

μῖσός τὲ γὰρ πταλαιὸν ἐντέτηχέ μοι, 
Β] ,ὔ 32 »“Ὁ ’ "Ὁ 

κατίεί σ᾽ ἐςεῖδον, οὔ ττοτ᾽ ἐχλήξω χαρᾷ 
“" - Χ Ν ΄ οὶ ’ δαχρυρροοῦσα. πῶς γὰρ ἂν λήξαιμ᾽ ἐγώ, 

“ »" -- ῳ᾽7 ς “ ΄ 

τις μιᾷ σὲ τῇδ ὁδῷ ϑανόντα τε 

1801. (ἀλη 50 ννῖδ αἰ" ο5 
ΠΘ ἢ δ᾽, ψνοράθ πο} ἴΟἢ το ἢ 
μα]! θη, ἀὰ ἀὰ {6 80} ππθὶπο5 
ΑἸύοκα θῖδὺ ἀπά ἰοθ ΗΠ} 882 
110} ἀἶν ἀπο Ρομ ποθ. 16. ΡἄηΖ- 
Ἰοθ ΠΙηρουαηρ ἀγῦοκι ὦ δὲ - 
-- τῇ δε ἀπὰ χκαί -- καί τορβὶ 
μὸν ΓΔ ΠΠς 118. 

1304. ΩΡ. κοὐδὲ βραχὺ λυπ. 
σε δεξαίμην ἂν αὐτὴ μέγ᾽ εὑρεῖν 
(1001) χέρσος. ϑιῖαιι ἔτ Ὰ --- 
850 ΡΔ]., μἅυ}. λεξαήίμην --- νυ]ρ. 
βουλοίμην. Φθπθ5 τ ὁ} νψ ἅν 8 
ἢ πἰολἱὶ ἀἄὰχιυ ν 15 6}}6 η, 
νΘ Ηδοροά. 3, 38 εἴρετο, ἐπὶ τίνι 
χρήματι δεξαίατ᾽ ἂν τελευτέοντας 
τοὺς πατέρας κατακαίειν πυρί; 

1905. ΒΟ ἢ 51 {720 Δ]. 1330) 
νυ ὕγάθ ἴο 1ὰ ἀν βσορθην ἄρ ρθη 

δθ- 

δ᾽ ἀοκ θη Αὐδιϊον [ἄρας (1264 [) 
Ὠἰοἢ τ Ὸ}} ἀϊθηθη, μ]οἢ ἀπάδηκ- 
ΒΔ... Ζρίροη. ὟΥρὶ]. Ἐν. σδῦ μὴ 
σπεῖρε πολλοῖς τὸν παρόντα 
δαίμονα. (θὰ5 Ππαπάβο!ν} 101} 
ὑπηρετοίμην ἰδὲ Θηϊννθον δ0ϑ8 
ΒγΖδη 50 Π 6 Πὶ Οορρᾶσον. οἴπρο- 
ἀγυηροη. Οὐθν ἃι8 ὑπηρεῖ μοίην 
οηἰθιαπάθη, ννῖθ ἀΐθ ΑΙ ΒΟΙ ΘΙ ΘΙ 
ΠΡ. βίαι! ὑπ- συν -ηρετεῖν ἰρυ δ 

-- ηρετμεῖν 5081) 6η, νρὶ. Αἱ. 
1929.) 

1301. ΕἸ]. Κοιμμ 161χὺ ἀδΡ ΑὐΓ- 
[οράθνραπρ 1298 {Π{ πδο]ι. --- τν- 
ϑένδε, ἀὰ9 ΝΥ Α εἴν ο,, ννὰβ ἡὰῃ 
φιῦἐπυ ἢ 150. ὙΕῚ, 1980... ΘΕ ΠΟ. 
0. (. 410. ΡΠ]. 898. 

1308. ΟΥ. Βαιι6 ἂυ5 1299 [( ἃ}- 
ΒΘΠΟΙΉΘΠ, (55 πὰ} ὙΥ̓ΘΙΡ ΘΙ. ἰπὶ 
ἤδλυβο 56ῖθη, Ὑν655Π8}} 6" ΔῈ] 
1290 πιν γοη ΚΙγυ. Ροάθι. ϑοηβινρὶ. 
510 {Π το Κατὰ 417.: μήτηρ 
δ᾽ ἐν οἴκοις 1058 δίαιν μήτηρ 
δέ, νῖὸ 0. ἢ. 651 οὐχ εἶ σύ τ᾽ 
οἴχους σύ τε, Κρέον, κατὰ στέγας; 

1309. Δηΐννονν ἃυ 1290. ) 6" 
δαϊιζ ὡς.. ὄψεται δῖονν ἀὰ5 
"]0556. ΟΡ]θοῦ ἀθ5 δεῖσαι ἃπ, νυὶθ 
1420, ννορόρθη μή οἷπο 16} 6 ΓΘ 
ΒΟΘΟΡΒ ἢ 55 Δι ΡΟ ΚΘη νῦν 46. ̓ }". 
ΠοΟΓΔΚΙ. 249 μὴ τρέσῃς ὅπως σέ 
τις βωμοῦ ἀποσπάσει. 

1310. χάρα, πρόφωπον. 
1911}... ἀν. 078 ἐντήκεται ἔρως 

πνευμόνων ὅσοις ἔνι ψυχή. ΡΙΔιο 
Μοπθχ. 245 Ὁ καϑαρὸν τὸ μῖσος 
ἐντέτηκε 'τῇ πόλει τῆς ἀλλοτρίας 
φύσεως. 

13814. Ζα ϑανόντα τε Κϑηη 



τὰ ἩΛΕΚΤΡΑ. 

.-- » . “ - ᾿,ὔ ΒΙ τ 

χαὶ ζῶντ᾽ ἐςεῖδον; εἴργασαι δέ μ᾽ ἄσχοπα 
«“. 3 9 ᾽ὔ . “ὦ Ω »“}»}2 ἈᾺ 

ωστ δὶ 7τατὴρ μίω, ζῶν ἵχοιτο, ΔΌΕΕ αν 

τέρας “γομίζειν αὐτό, γειστεύειν δ᾽ ὁρᾶν. 

ὅτ᾽ οὖν τοιαύτην ἧμιν ἐξήκεις ὁδόν, 

ἄρχ᾽ αὐτός, ὥς σοι ϑυμός. ὡς ἐγὼ μόνη 

οὐχ ἂν δυοῖν ἥμαρτον" ἢ γὰρ ἂν καλῶς 
ἔσῳσ᾽ ἐμαυτὴν, ἢ χαλῶς ἀπωλόμην. 

σιγᾶν ἐπήνεσ᾽ 
τῶν ἔνδοϑεν χωροῦντος. 

᾿ ὡς ἐπ᾽ ἐξόδῳ χλύω 

» ι Ἀ , 39 ΡᾺῚ ΡΥ 

ἄλλως τε χαὶ φέροντες, οἱ ἂν οὔτε τις 

149 

1515 

1920 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ἩΛΕΚΤΡ Α. 

εἴςιτ᾽, ὠ ξένοι, 

1520 
΄ 2 ΄ ᾿ ὕ, ΄, 

δόμων ἀτώσαιτ᾽, οὔτ᾽ ἂν ἡσϑείη λαβών. 

ἐςεῖδον, οὔδοιοῦ ΕἸ. ἀϊθ δΔηρὲ}- 
Ἰονο Αϑομθπαρηθ ΟΡ] ΟΚΟ Παΐ, πὰ} 
ΖΘΌ Δ 56} σϑιῦγθη,, ἱπάθηι εἰςή- 
χουσὰ τὰ ἀδηκθη ἰδί. 85 γο- 
θυ ἰαὺ 510} δὴ ἀδθ Ζιιηδοιϑὶ 516- 
Βοπάθ ΟΡ͵δοὶ δηρθβο!]οβϑθη, Ὑν16 
ουδθη 8260. 

1915. ἄσκοπα, 808. 
191584. δὰ ἀὰ ἄγοι ἀδῖπθ 

δἰθοκι! οι ἨφιακΚΟΙΡ τ 10} 50. ΠΟΟΙὶ 
οΡρουν μαϑβὶ, -- Ε]. Κοινὶ σὰ ἄδιὴ 
οἰπ]οθηάθη Οδάδηκοη 1301 ἢ, Ζι- 
ΡῦοκΚ --ο, 80 βθἢβ. ἀὰ πη 58ηΖ ηδΔ0ὴ 
ἀοίπηθηι ΕΓ βϑθη νόγΡᾶη, ἀρογΖθυρί, 
ἀὰ85 ἴθ δηϊβομίθάθη [οἱρθη 
νερά: ἀἄθηη νᾶγθ ἴον δυΐ 10} 
Δ᾽] οἴη. Θ 6 516}}} ροθ! θη, 50 νυὔγρἀθ 
ἴον ᾿θάννοι!ο. θαι μϑδιαηάθη βὰ- 
"δὴ. -- μόνη, μονωϑεῖσά σου. 
-- ΜῈ ὅπμοῦν.: ἢ. ἢ ὙΡῚ; 10. 
Ἡ. 610. γΥ ἀηνοηὰ νὴ δυοῖν ϑα- 
τέρου εΥνναγίθη, 5161} 46" ΟνΊθο 6 
ἀϊὸ (ἀοϑαμ οὶ! (δύο) νογᾶη ἀπά 
θοΖοίομηθὶ, ἀὰ5 ΕἸ Ροίοη. ἀθ5. Εἴπθη 
νοη ἄννεΐθη 4ἰδ) αποιῖν : θη 051}. 
Ἰν ΤΠ, 958. δυοῖν οὐ διαμαρτή- 
σεσϑαι τὴν πόλιν ἡγούμην" ἢ 
γὰρ.. ἀποδώσειν, ἢ.. ἀπαγγε- 
λεῖν ἡμᾶς. ἴθι ϑἴηπθ. ηΔ0}} νϑ]. 

. 419. Εὺν. ΟΥ 1144 ἑνὸς γὰρ 
οὐ δε ω ἕξομεν ἀλέος, Κα- 
λῶς ϑανόντες ἢ χαλῶς σεσῳσμένοι. 

1322{.- θη ϑοβο] θη χα Ο]ρ5 6 
Ἰερίθη Μδμποιμθ ἄθι) (ὑπο ἀϊθ86 
γογβ6 "6]. θὰ ἀἴθβθν ᾿πάθ95 ΠΙΘΡ 
δοπδὶ ρἄπ2}16}} ΒΟ νν οἷρὶ πὰ ἀἃ ΘΓ, 
[Ἁ}}15. ὁ" γνοὰθίθ, νῸ}} χννοὶ νό]]α 
γογ86 Θ Βα] θη μᾶϊτ6, 50. [Ὁ]66 16} 
ὨἴοΝ:. --- ἐπήνεσα, θθ8. -- ἐπ᾽ 
ἐξόδῳ, αὐὶ ἢ ον 52 ἐγ οῦθ ἢ, 
γΕ]. ΤΙ δοΙ. 529. 

1328. θὸγ θη. τῶν ἕν δ. πᾶπρι 
ἃ νοὴ ἄθηι ἰὴ γωροῦντος ᾿ἰδρε πάθη 
τινος (0917), νβ!. Ζιι 1485. ΑἹ. 190. 

1324 ἴΞ. Αὐρϑηθ]οκη ον βοίαβϑι 
γβάοι ΕἸ. 50, 4885 561081 ΚΙγι. ἀ16 
γον μᾶϊι6 όνθη ἀϊγίθη. Ὠθηη 
ἀϊ656. απ ἢ" Απἢδηρ τη υ55ἴθη ἤθη 
δΙηη ἴῃ αἰ ον Ιϑρθη, ἀ16 ἄβοῃθ 
οἰηθ5. Αηρομοόν ρθη νυ ῖθ6 ΝΙιοιδηᾷ 
νοὴῆ ἐὸν ἢαπά, οἷπο 516} ἄοοϊι 
ἄθον. οἷπθ 8010})}6 ὰῦὲε ἔγϑιθη ζὺ 
Κόπηρη; [ἢν Ε], ἀνὲν υπὰ ἀΪϊ6 Π᾿- 
γΊβθη Ἰὰς 6 νϑυβίθοκίθιθ. δ1πη ἴῃ 
ἀθῃ δηονίθη, ἀδ85 ἀϊδ 'πὶ ἤαλιιβο 
ἀἄθη [οἸθθα ρθη. Ον. νον νοὴ 
510}. ἀν ΡΝ. ΠΟΟΪ 510) 5616} 
Γρουθη ννοράθη. 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΟΣ. 

ὦ πλεῖστα μῶροι χαὶ φρενῶν τητώμενοι, 
, 2 Ψ»" "᾽ν - ᾿ ΄ ὍΣ Ὁ 

πότερα παρ᾽ οὐδὲν τοῦ βίου κήδεσϑ' ἔτι, 
᾽Ὰ “- “οὖ , 

ἢ νοῦς ἔνεστιν οὔτις ὑμῖν ἐγγενής, 
4ΦὋ. Ὁ ΒῚ 2 2 - 2 2 3 2 -“ "»" 

ὅτ᾽ οὐ παρ αὑτοῖς, ἀλλ᾽ ἕν αὑτοῖσιν χακοῖς 

ἰιϑϑυτοῖσιν μεγίστοις ὄντες οὐ γιγνώσκετε; 
3 Β] »"» - ’Ὄ ἀλλ᾽ εἰ σταϑμοῖσι τοῖςδε μὴ ᾿χύρουν ἐγὼ 
πάλαι φυλάσσων, ἣν ἂν ὑμῖν ἐν δόμοις 

᾿ ’, 2 ς - , Ἁ , 

τὰ δρώμεν᾽ ὑμῶν πρόσϑεν, ἢ τὰ σώματα" 
“» 2 9 , -"- 2 , 2 , 

γῦν δ᾽ εὐλάβειαν τῶνδε προυϑέμην ἔγω. 
1385 χαὶ νῦν ἀπαλλαχϑέντε τῶν μαχρῶν λόγων 

χαὶ τῆς ἀπλήστου τῆςδε σὺν χαρᾷ βοῆς 
εἴσω παρέλϑεϑ'᾽, ὡς τὸ μὲν μέλλειν καχὸν 

ἐν τοῖς τοιούτοις ἔστ᾽, ἀπηλλάχϑαι δ᾽ ἀχμή. 

β ᾿ ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 
πῶς οὖν ἔχει τἀντεῦϑεν εἰςιόντι μοι; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

ι340χαλῶς. ὑπάρχει γάρ σὲ μὴ γνῶναί τινα. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ἤγγειλας, ὡς ἔοιχεν, ὡς τεϑνηχότα. 

( ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

εἷς τῶν ἐν “Ἧιδου μάνϑαν᾽ ἐνθάδ᾽ ὧν ἀνήρ. 

1321. παρ᾽ οὐδέν, 50 νὶο] 
πν- ξᾶνΡ πἰοἢι. 

1528. ἐγ, ενής, ἄδῃ ἴῃ δοπϑὺ 
Βαϊιοι «5 ἔμφυτον, νεῖ. Ὁ. Ἀ. 

1225. 
1329. ὅτ᾽, ὅτε. 
1331. στ. τοῖς δε, ὮΪΟΡ ἂη 

ἄοπι Τ᾽ ὰτν [ο56η. 
1333. Ευγὸ ΡΙᾶπο ἀπά (δάαδη- 

Κοπ, ἴδ ἴἢν νόρ αθὶ, νν ἀγάθη βοηϑῖ 

δον πὶ δυβο γα θαΡ ροννογάθη 

σοί, οἷο ἴἢν' βϑὶθϑὶ ἄθη 55 εἰη- 

οἰπροβοιχὶ Βάϊει. εν θη. ὑμῶν 

υγῖιν χὰ τὰ δρ., ἱπάθμι ἀΐθ868. βὸ- 
Βοαῦθον ἄδην ἀϑϑοηϊροη θη τὰ σώ- 

ματα ξαπς ἃ]5 ϑυθ8ι. Ββϑιδηάο!ι 
νυν, 

1894. Ὑν Ἰοἀογβοϊυηρ ἀν Ῥγοῖδ- 

5ἷ5. εἰ μὴ ὑμρῃ ἐγὼ φυλ. Μεὶ. 
Ζὰ Θ. Β: 222. 

1338. ἀπηλλ. ἀκμή, 65 ἰδὲ 

Βοῖ Ζοῖ!, ἀϊο ϑδοῖια πιὶξ οἰπόπι 

ΘΟΠΙαρο χὰ Βπάθ σὰ [ἄμγθη. θάΠο 

[εἴ Ρον. 
1339. τἀντεῦϑεν, τὰ 1801. 
1340. ὑπάρχει, 0681 50, 

ἀάδϑυ:, 

1841. 77. ὡς τεθνηκότα, 

χὰ. νη λέγω ἐκεῖνον ὡς παρόντα 

“ΤΠ 1242. Ετίαιγο, 4855 ἀὰ ΠῖοΓ (πὴ 

Ηδιι56) [ἄν οἴπθη Βονοῖπον ἀ685 

Ηαάο8 ρ!5ι. ΜΝ 1 ϑοηϑὶ τίς, ἰβῖ 
ἀνήρ τὰ εἷς βοδοίζι. 
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ὰ ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

χαίρουσιν οὖν τούτοισιν; ἢ τίνες λόγοι; 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

, 3) 3 ΡΝ ς ν Ω Υ 
τελουμένων εἴποιμ ἄν" ὡς δὲ νῦν ἔχει, 

χαλῶς τὰ κείνων πάντα, καὶ τὰ μὴ καλῶς. 

ἩΛΕΚΤΡΑ, 
, Ἐν ἢ 2 3 3 , ᾿ - , 

τίς οὗτός ἐστ᾽, ἀδελφέ; πρὸς ϑεῶν, φρασον. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

οὐχὶ ξυνίεις; 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 
3 ᾿, ς πὲ δε} ᾿ ᾿, 

οὐδέ γ᾽ ἐς ϑυμὸν φέρω. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

οὐχ οἶσϑ᾽ ὅτῳ μ᾽ ἔδωχας ἐς χέρας ποτέ; 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ποίῳ; τί φωνεῖς; 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

οὗ τὸ Φωκέων πέδον 
ς , ἣν ΄, “ ὑπιεξειτέμφϑην σῇ προμηϑίέᾳ χεροῖν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 
ἊΨ - τ᾿ “ Στ -» ἄντ ὟΝ 
ἢ χεῖνος οὗτος, ὃν ποτ ἐχ πολλῶν ἐγὼ 
μόνον προςεῦρον πιστὸν ἐν πατρὸς φόνῳ; 

1950 

ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

ὅδ᾽ ἐστί. μή μ᾽ ἔλεγχε πλείοσιν λόγοις. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὦ φίλτατον φῶς, ὦ μόνος σωτὴρ δόμων 

1843, τούτοισιν, ἀδ85 ἴθ δὲ νῦν ἔχει οἷπο εἶδα Μδβηυηρ, ἡ 
ἰοάϊ Βίη. πἴοθς ἄθη στϑομίθη ΑΟΡΘΉΡΠΟΚ ἀθν 

1944. τελουμένων (τῶν ἔρ- 
γω»), ἐγαπδαοίο, Ὑ16 αν. ΑΠαΡ. 
1000 πάρος μὲν οὐκ ἐρῶ, τελου- 
ἔνων δὲ Δελφὶς εἴσεται πέτρα. 

ρῃ. Δ]. 1028. Μῖὶι ὡς δὲ νῦν 
ἔχει [. τ] άθγῃοΣ ἀοΡ Ρᾶἀαρος 
νν»ἃ5 ΕΡ 1940 ροϑαρὶ Παίίθ, ὨᾺ β6- 
ΠΟΙ ΠηηἾ55ν0}} θεϊ ἴροπὰ χαὶ τὰ 
μὴ καλῶς (υοῦ νᾶ [Γζᾧγ 6η6 
ποῦς σὰϊ δῖ, ἀ. ἢ. ὕπ56 Μογάδη- 
50] 46}: ΑΙ165. βϑῆν ([Ὦγ ἀΠ5) συΐ 
της ἰηθη. Ζυρίοϊοι Ἰορὲ ἰπ ὡς 

ΘΟΡΒΟΝΙ68 Υ. 

Τηαΐ Ζιὶ νουβᾶυιηθη. δ νυ θα 6Γ- 
τ δοργδυοῆίθ Αὐδβάριιοκ χαλώς 
ἔχει οΥϊπποῦὶ ΨΜῸ}] ἰγοηΐβοῖ ἃη 
190 [᾿ 
,1841.. 0. Ἀ. 976 ἡ νῦν ἔτ᾽ 

αὐτῶν μηδὲν εἰς εϑυμὸν βάλῃς. 
1849. ΝΡ". οὗ χεροῖν ὑπεξ. τὸ 

πέδον, νΕ]. 893 ἦλϑον τάφον. 
1352. προςεῦρον, ογ[δῃά 4]5 

ΤῊ ΘΙ μοΡ, ΠΡ [Ρ πιοὶπὸ 
Ρ]ᾶπο. 

1854. ὦ φ. φῶς, τὰ 1224. 
10 
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1885 “4“γαμέμνονος, σῶς ἦλϑες; ἢ σὺ χεῖνος εἶ, 
᾿ὃς τόνδε κἄμ᾽ ἔσῳσας ἐκ πολλῶν πόνων : 
ὦ φίλταται μὲν χεῖρες, ἥδιστον δ᾽ ἔχων 
ποδῶν ὑπηρέτημα, πῶς οὕτω πάλαι 
ξυνών μ᾽ ἔληϑες, οὐδ᾽ ἔφαινες; ἀλλά μὲ 

1860 λόγοις ἀπώλλυς, ἔργ᾽ ἔχων ἥδιστ᾽ ἐμοί. 
χαῖρ᾽, ὦ πάτερ᾽ πατέρα γὰρ εἰςορᾶν δοχῶ᾽ 
χαῖρ᾽" ἔσϑι δ᾽, ὡς μάλιστά σ᾽ ἀνθρώπων ἐγὼ 
ἤχϑηρα κἀφίλησ᾽ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. 

ΠΑΙΔΑΓΏΩΓΟΣ. 
ἀρκεῖν δοχεῖ μοι. τοὺς γὰρ ἐν μέσῳ λόγους 

180δ πολλαὶ χυκλοῦνται νύκτες ἡμέραι τ᾿ ἴσαι, 
αὲ ταῦτά σοι δείξουσιν, Ἠλέκτρα, σαφῆ. 

“ 3 ὅὰ , δ σφῷν δ᾽ ἐννέπω γε τοῖν παρεστώτοιν, ὅτι 
νῦν καιρὸς ἔρδειν" νῦν Κλυταιμνήστρα μόνη" 
“- γ 2 -« ᾽ 2 ΡἈΔΕῚ , νυν οὔτις ἀνδρῶν ἔνδον" εἰ ὃ ἐφέξετον, 

1ϑτὺ φροντίζεϑ'᾽, ὡς τούτοις τε καὶ σοφωτέροις 
ἄλλοισε τούτων πλείοσιν μαχούμενοι. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 
Ρ] 3 »Ὥἦἦὗ΄ 2 [ ὔ οὐκ ἂν μαχρῶν ἔϑ'᾽ ἧμιν οὐδὲν ἂν λόγων, 

1851. ΕἸ. γδάδι ἀϊδ ἰσθιθη Ηὰπάο, 
γ6]0}}8 56 δῦ  Π, δη, ἀὰ ἴῃ Πιηδθῃ 
ἀν Ράδαρορ οἰηδὶ ἄθη Κπαθθη Πίη- 
ννέρβεοίγαροη; ἀὰ 6" ἴὉΓΠΘΡ ἄδῃ 
Μγοῖθη. Υορ ζυμὶ ΒΙΤΟρμΐο5. Ζὰ 
Εὰ55. ΖυΡοΚρΡΟΙορι, βαρὶ δἷο ἥδι- 
στον ποδῶν ὑπηρ., ννῖδς χεῖρες 
καὶ πόδες 50 σονῃ νϑυθιυηάθη ννὸγ- 
ἄθη. ΑἸ]οῖπ ἀἃ ἀΐεὸ Αηγθάθ ἀδν 
Ηᾶπάθο υὑπά ἀδν Ρεϑυβοπ. ἀδ- 
Ρθη Βᾶβ5ο ἀδν ΕἸ. οἴπθη Πἰδηβί 
ΘΡΖοῖρι, 5.6 1 ὑπαὶ ννυπά δ! ἢ ΚΙϊηρ, 
80. ἴδ! νἱθ!]θίοιν ἥδ. δ᾽ ἐμοὶ οἄον 
δὲ σῶν τιι 5. νοίθθη, νρὶ. 1360. 

1859. ἔφαινες, πδμι! ἢ συνεῖ- 
ναι σέ. 

1300. λόγοις, α]5 5οὶ ΟΓ. νϑὺ- 
ὑηρΊ]οκι, ννἄμροπὰ ον ἄσοὶ ἔργῳ 
ΟΠ  ΚΟΙΡΕ ννᾶν. 

1304. οἱ ἐν μ. λόγοι, ἀϊο Εν- 
2] απο νὸν ἄθπι, ννὰ5 Ζν ἰβϑοῆ θη 
διιθάθιη. ἀπά [οἰχὶ ἴῃ ἀρ. ΜΙΐο 

Ἰορὲ, νος Ὁ. (. 583 τὰ λοίσϑε 
αἰτεῖ τοῦ βίου, τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ 
δι᾿ οὐδενὸς ποιεῖ. ᾿ 

1805. χυκλοῦνται [αν ψΓν. 
πἀηἀ ΡᾺ]., ἀηάρα ἱγρὶρ χυκλοῦσεν, 
ἰπάθηι δἱθ6 ἀἄδ8 νοη θείξουσιν ἃ}- 
μᾶπρίθο τοὺς λόγους ἀδιμΐ! νόγθδη-. 
ἀθη. Αϑβη]οῖ 0. (.. Θ171|Η,, μυ- 
ρέας ὃ μυρίος χρόνος τεχνοῦτας 
νύχτας ἡμέρας τ᾽ ἰών, Ἐν αἷς τὰ 
νῦν ξύμφωνα δεξιώματα 4Δόρει. 
διασκχεθῶσιν. 

1906. δι΄αἰλ΄ πδοῖ ἄθι Ζν 56 θη- 
8826 πιϊΐ τούτους δυῖ τοὺς λ. τυ- 
οΚχυκοπιηθη,, παΐ ὅ500}!. 45. ἃ}}-- 
δοιποῖπο Νοαΐμλα βοϑοίζι, νρ]. 0. 
ἢ. 819. Αἰ. 1062. 

1370. ὡς -- μαχούμενοι, 
1185. Ὀΐὸ σοφώτεροι ἄλλοι 5ἰπά 
616 Καπιρίροῦθιίθη ΒΘ β] θοῦ. ἀ65 
ΑΘρΡΊΒ.Π05. 

[972 }Ὁ᾿ τόδε (-- νῦν) οὐχέε᾽ 
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. Πυλάδη, τόδ᾽ εἴη τοὔργον, ἀλλ ὅσον τάχος 
χωρεῖν ἔσω, πατρῷα προσχύσανϑ᾽ ἕδη 
ϑεῶν, ὅσοιπτερ πρόπυλα ναίουσιν τάδε. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἄναξ ᾿'πολλον, ἵλεως αὐτοῖν κλύε, 

ἐμοῦ τε πρὸς τούτοισιν, ἥ σὲ πολλὰ δὴ 
ἀφ᾽ ὧν ἔχοιμι, λιτταρεῖ προὔστην χερί. 
γῦν δ᾽, ὦ “1ὐχει᾿ άπολλον, ἐξ οἵων ἔχω 
αἰτῶ, προπίτνω, λίσσομαι, γενοῦ πρόφρων 
ἡμῖν ἀρωγὸς τῶνδε τῶν βουλευμάτων, 
καὶ δεῖξον, ἀνθρώποισι τἀπιτίμια 
τῆς δυςσεβείας οἷα δωροῦνται ϑεοί. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφή. 

Ἴδεϑ'᾽ ὅποι προνέμεται 

ἂν εἴη τοὔργον μ. λόγων, ἀλλὰ 
χωρεῖν (ἂν εἴη ἔργον), ἱπάθπι 
τοὔργον ἐστίν ϑονν ἢ! ἄθη (θη. 
815 ἄθηῃ [ηἴ. νον χᾶριὶ, νρὶ]. Αἱ. 11. 

1314. πατρ. ἕδη ϑεῶν, ἀἷδ 
νοὴ ἀδνΡ γᾷϊον Ζεῦ "ΘΓ γνὸΡ ἄδιη 
Ῥα]]αϑὺ σον ίθη ϑιδϊαθη υἀπὰ ΑἸ- 
τᾶγθ ἀον αὐϊίονρ (0. Β. 885), Ζυ- 
πὶ ΑΡΟ]]οπ5, νυ  οπ θ᾽ ΟΡ. υπὰ ΡΥ]. 
ἴῃ 5.16) ἀδροὶ δηρυΐθη, νυϑηγοηά 
ἘΠ]. Ιαὰΐ Ροίοί. 

1310. ΕἸ. νοπάοι δἱοῖ δὴ ᾿4π. 
προστατήριος (0317), ἄἀδν ἀφιη ΟΥ. 
ἀἰὸ Αγ ἀθῦ Αὐδίσμγυηρ ἀ65 Μογ- 
ἀ65 ρον ίθβθη μᾶΐ. [0608 ἄθη “40ύ- 
χείος 1519 χὰ 7. 

1318. ἀφ᾽ ὧν ἔχοιμι, πεἰϊ 
ἃ δ πὶ (γν δηϊρθη) ννἃ5 ἴ0ἢ δθϑῃ 
ἢαιζο (νρὶ. 400 [{.),. Ὑνἴὸ 9. Η. 
914 ἄνδρα ὠφελεῖν ἀφ᾽ ὧν ἔχοι 
τε χαὶ δύναιτο, χάλλιστος πόνων. 
ΡΙΗ]. 2τῦ “ᾧχοντο προθέντες οἷ᾽ 
αὐτοῖς τύχοι. -- λιπαρεῖ, ἀ- 
φϑόνῳ, πλουσίᾳ; προὔστην, 
φχέγευσα, ΞΕ Υ171: 1218. 

1919. νῦν δέ περὶ ἀΐο 7οἰζίρο 
Βιι6 Βοβοπάθυβ Ποῦνοῦ : ἢᾶθὸ ἰοὶ 
ΓΡΌΠΟΡ οἵ ἀϊο ἢ ἀηροῆθην, 50 σι 6 

10} 16 δη ἀἰεῖ. ἀ16 ἰηδιάπαϊβδῖθ, 
ΒΙιιο, νβΙ. 0. ἢ. 1064. ἐξ 
οἵων. ἕ ω, θΘπίβργθομθπά ἄθιῃ 
ἀφ᾽ ὧν ἔχοιμι, οἴ ἀἷν ἱπι Αὐρθη- 
ὈΠῸΚ ὥαθθὰ ἀδΡθνϊηρθη Ζὰ Κῦηπρη, 
ΔΡΘΡ ἃ115 ἀ6ν ΤΙοῖ ἀθ5 ΗβυΖθηβ. 

1980. θὰ5 Αϑυπάθίοῃ ψῖθ 1288. 
1381{.- ὙΝδΙομθη Ιμολη ἀϊ8 

αὐλοῦ ἃ15 ἀοροηραθο Ρ"16- 
θη, πὶ ΒΙζ ΡΚΟΙΙ μοϑασὶ, νρ]. 
1505 [( Απι. 1242. 
1384 Ὁ ΠῈΡ (δον ΠῚ 11 ἄθῃ 

Ηδηδοϊηᾶθη σον] οῖα Μδομθ οἰη- 
ΖΘ ῃθη: νον βου γοῖϊοὶ ἀον πιορά- 
ΒΙΟΓΙΡ6 ΑΓΟ5, ἀον ὕγμορον 1665 
Μογάθβ; πεῖν ἴππὰ ἀϊθ διγαίροιιη- 
Π6η; δἰποίπρο θοῦ ἂῃ ΠΓῸΡ Ηδηά 
ἱρὰ ΟΥν., ἀθββθὴ ΑΓ ἄθη Μονά 
γἄρῃθη 5011.  (Αὔὐὸ} ΑΘ5οῃ. (ο. 
θ96 [Ρὺ ΟΥν, ἀϊθ γγαΐϊδε, γν6] οι 6 
Αἶσα φασγανουργός [ν᾽ ἰππ ρ6- 
50] θά θὲ 1.) [πῃ νυ οἰϑβί, ἀὰ 6. 
δόλοισι κλέψαι χειρὸς ἐνδίκους 
σφαγάς δηρόν ίθβθη ἰδῖ, ἀθὺ 8116 
᾿ιδιῖρο ὕπίογποιπυηροη [γάθγηὰθ 
Ηδνπθ5 ἄθη Υεβρ. ζῦπι 510 ἘΠ 6 }ὴ 
1616. ῆαβ ἀον μον 488 δ΄. κϊΐ 
ΡΓΟΡ θυ βομοπι οἶδ νΟΡΠΘΡ δεδαβὶ, 
Βομ: ἴῃ ΕΥΓΠΠυηρ. 

ΤΟΝ 

1510 

1980 
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ιϑϑῦτὸ δυρέριστον αἷμα φυσῶν “ἅρης. 
βεβᾶσιν ἄρτι δωμάτων ὑπόστεγοι 
μετάδρομοι χαχῶν πανουργημάτων ἄφυχτοι χύνες, 
ὥστ᾽ οὐ μαχρὰν ἔτ᾽ ἀμμενεῖ 

2 Ν τὰ 2 ΞῚ , 

ἰϑϑθτουμοὸν φρένὼν ὄνείρον αἰωρούμενον. 

ΕΣ 

᾿Αντιστροφή. 

σαράγεται γὰρ ἐνέρων 
δολιόπους ἀρωγὸς εἴσω στέγας, 
3 , ᾿ ΄ 

ἀρχαιόπλουτα πατρὸς εἰς ἑδώλια, 

1396 γεαχόνητον αἷμα χειροῖν ἔχων" ὃ Παίας δὲ παῖς 

1985 ἢ. ΑΓ6δ5, ἀθδδθῃ Αγὶ 68 ἰδὲ 
-- ἀᾶθοῦ τὸ αἷμα ὦ -- δυςέρι- 
στον (ϑύςμαχον, ἄμαχον, νυνὶ 
0. (. 1121 δυςάλωτος) αἷμα 
φυσᾶν, ἀ. ᾿ι-. ΒΟ ΜΟΙ Ζὰ "ἢ 6- 
Καπιρίοπἀθο Β] υϊρῖοῦ Ζὰ 
50" ὴ 80}, ΒΟΙΓοῖίοὶ νογᾶη. Μ|ΐ 
φυσᾷν αἷμα γ6]. 610 μένος 
πνεῖν, βοηδὶ πῦρ, [άρη, ἔριν ι. ἃ. 
Πῖ6 Βοάδαϊυπρ νοῦ πῤονέμεται 
νγΡὰ ἀυγον ἀΐὸ Θπιβργθομθηάθη 
Ρνδβίοαιο βεβᾶσιν, παράγεται, 
ἄγει 5106 Ὁ δ6506}}0, δία! ὅπου 
οοἀά. μᾶϊ πᾶη ὅπη, ἴοι παρὸ 116- 
ΒῈΡ ὅποι δοϑβθιίλι. 

1386. θωμ. ὑπόστεγοι, ὑπὸ 
τὰ δώματα, πὰ Αἱ. 521. 

οὐ 1987. Ὀ16 Απκαυμΐ ἀθν Ἐπεγοι 
γᾶν 489 ἴ( ρῥΓοριιοζοὶί. δῖ6 
ἄθπι Μιίβϑοιμβάϊοῦ. δυΐ ἀδν Εἶθ 56, 
νγῖ6 βρῦγοπάο Ζἠαράϊιυπάθ, ΑΘδ86}. 
Ευπι. 246 τετραυματισμένον γὰ 
ὡς χύων νεβρὸν Πρὸς αἵμαὰ και 
σταλαγμὸν ἐχμαστεύομεν. 

1390. ἃ χατ᾽ ἐμαυτὴν ὦνει- 
θοπιόλουν (ἐφανταζόμην, 412 [2 
οὐχ εἰς μαχρὰν ἔσται μετέωρα, 
ἀλλ᾽ εὐθέως τελεσϑήσεται 560]. 
- τοὐμόν, πἴοιι ἐ ἱπάοπι 

ἔρ. αἷς δἷη αμην δῖ1, χὰ 
Αἱ. 800. 

1891}. Θ᾽. ἰδὲ ἐνέρων ἄρω- 
γός (402. 0. Β. 126 Δαΐου ὄλω- 
λότος Οὐδεὶς ἀρωγὸς ἐν κχκαχοῖς 
ἐγίγνετο.), νΜΝ68}} ον ἄθιπ αι ζὰ 
βδϑίποιι Βθοιτο μ}Π|; δολεόπους, 

Φ66: ἐνῶ γγ..4 

61} ὁ ἀπο Ἰἰβιρ θα νοννναπάςα 
Βἰποῖῃ ρ Ιαϑβθη νυν, β] οἰ ἢ νυν βοῖπδ 
Ἀὔοκκοιν πδὸὴ Μγκοηᾷ ἀυγοι [151 
Βοννου Κβιθ! !ρὶ ννυγά6. 

1395. Ον. σίθιΐ οἷα ἴῃ ἀϊθ ὑθῖο! 6 
Βυγρ ἀθ5 ναΐοι  β, νβὶ. 9 υπὰ ὕθοιν 
ἀρχαιόπλουτος κα 0. Β. 1010. 

1304. πὶ (ἀδροθηβαϊζο ζὰ ἄδο 
ἀρχαιόπλ. ἑδώλια ἱνᾶρι Οἵ. οἰπδ 
ἔγι 5 6} ροννοίζία (νβὶ]. 898 [) 
Μογάνναι!ϑ ἴθ Ηδπάθη, οἴπο ἀᾶδ55. 
τη Ζὰ ἀθηκθη παῖ, 6 Βᾶ})}8Ὲ ἄθῃ 
Ῥα)]αϑὶ πεῖς ροζάοκίοια. ϑοιννοῦὶ Β6- 
ἰγοῖθη: ἀϊθ Ηδπάθ 501]]}}16 ἢ 65 Ρ"να]ά 
βο νυ ίπβθῃ, νεῖ. 410 Δίκα δίκαια 
φερομένα χεροῖν κράτη. --- Κῦμα 
ποηηΐ ϑορῖι. 5ίδιι ἀδ5 [ἂν ἀὰ5 ΒΙυι- 
γοΡ ίθϑϑθη θΘϑ πη ίθη [δἰ ππιθης5 
ἀὰς ΒΙαῦ, ἄδθη Μονὰ 56 1|08ι, ννεϊϑ. 
Ἰράοοβ. άἄυγοι νεακόνητον 
(συ -τ-ο, νν 61} νοη νε-αχον ἂν») δι 
ἀϊθ Βοδουίαιρ μάχαιρα, ξίφος εἰς 
αἷμα καὶ φόνον ἠκονημένον μη. 
ΑΒΜ] Βοὶ ὨΙομίοση τραύματα 
Ξε νουννυαπάθηἀθ (ἀθβοίοϑθθ, υέ- 
ποῦ Ταῦ. Ηϊβί. 2, 8ῦ ἀϊγίρονο 
υτἶγι67α, ὅδηθο. υτγι67η")1 Ἰγιοιηιθ 676, 
ἀ. ἢ. (0]15. νυἱπογδηίθι5. --- Ηδρν- 
π|65 (ἡγεμόνιος, πομπαῖος, ὁϑαῖος) 
Ἰοίῖοὶ ἄἀθηῃ Ογ., ψῖθ 11. 24 ἄθη 
Ῥγίαμιο5 ἀυγο ἀδ5 [Θἰπά]Πο 6 [.8ἃ-- 
56} σι ΑΟΙ ΠΟ 5 : δυο ΑΘ 50}. (πο. 
812 νὶνρὰάὰ (δῦ δόλιος ϑεός (τὰ 
ΡΠ. 1393) δυϊβοίογάουι: ξυλλάβοι 
δ᾽ ἐνδίκως παῖς ὃ Μαίας ἐπιφο- 
ρώτατος, Πρᾶξιν οὐρίαν ϑέλων. 

ΝΣ φανγν»α 
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χρύψας πρὸς αὐτὸ τέρμα, κοὺκ ἔτ᾽ ἀμβνύνὰς 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

Στροφ ὴ α΄. 

ὦ φίλταται. γυναῖχες, ἅνδρες αὐτίκα 
τελοῦσι τοὔργον" ἀλλὰ σῖγα πρόςμενε. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δή; τέ νῦν πράσσουσιν ; 1400 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ.. 

ἢ μὲν ἐς τάφον 
λέβητα χοσμεῖ, τὼ δ᾽ ἐφέστατον πέλας. 

ΧΟΡΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἐχτὸς ἦξας πρὸς τέ; 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

φρουρήσουσ᾽, ὅπως 
«ἴγισϑος ἡμᾶς μὴ λάϑῃ μολὼν ἔσω. 

Εν βεϊοϊϊοὶ βιομον πρὸς αὐτὸ 
τέρμα, νὶθ ἀον οιι. διάκτορος 
5100 6} Ζὰπι Ζ1616 [ἄπνι. 

1896. 16 Βύοιεν Ἑρμῆς σφ᾽ 
ἐπάγει οὐδεν ἯἩ. ἐπάγει, 1 μΔῸΡ. ῬΓ. 
νἱ δ] οἰομὶ ἐξ -- οὐδοῦ εἰςάγει. ΑἸ]οΐη 
ἀδπ ϑ ΒΟ] θη ζυΐο!ρο δὶ Ἑρμῆς ἀϊ6 
ΟἸο856 σὰ ἀδγ οἵϊ᾽ 4]16ἷπ βιθιιθπάθπ 
Βεοζϑίομπυηρ ὃ Δ. παῖς, Ὑγ655841}} 
ἴθ. Νϑὰθ [Ὁ]66. 

1391. ἀμμένει, ἀναβάλλεται. 
1398..,, (οπδέαξ οαγηπθη, θα: ἄμα- 

δι αοίριοορε οίρορἠϊδ ϑαγμηιηι6 
απέϊείγορἠϊδ, τία μξ φάθ ἔπ ργἵηπια 
δίγορία οἰονὶ υοἱ Οἰψέαθηιγιθε 7 46 
υογῦῦα 5μγιξ, τἴπ απζϊείγορηα εἴηπξ 
ΕἸοοίγαθ, ρ»Υαθέο)" ργἴηιο5 αἰἰέο5 αγιϊ- 
δίγορἠαθ υθ7,8115, χιρὲ, μὲ ἤαθο ἴρβα 
γ68ροηβίοτιβ ἰθὼ; οὐδορυαγὴὶ ρο586ἴ, 
γιθο658α 70 οἤογ7ὶ 6556 ἀοὐοϑαπέ; 
4αθ αμέἕοπι Εἰ ϊοοίγα ἠαδοέ ἐπ 5ίρο- 
φῆα, ἐπ. απέϊδίγορηῆα ἀαία τη 
"Θγοεζϊ, 1π δοομπάα δίγορῆα αἰηιθ 
απίϊδίγορηα οἰογ5 οἷδὲ ἐρεῖ, ρα- 
"γον Πἰθοίγα τϑοροτιίογιέ, ς6( 
ἔπι αγιϊδίγορίια ()γ»ο5 {5 υογῶα 5εηΐ, 

φαθ ἐπ δίρορια ἐιέογιιέ Οἰψέαε- 
πιγιοδέγαο.Κ ΘΙ πὶ ἃ πη. 

1399ὃ. πρόςμενε πορὲπ ὦ 
. γυναῖχες, τὰ 0. (. 250. 
1400 [. ΚΙγι. Ξοϊιάοκι 416 Τοάϊοη- 

ὈΓΠΘ ΖῸΓ ἴθι! !Ιοἤ θη Βα βοίζαυηρ απὰ 
ἄθπι ἀάγᾶη [οἷ ϑο ]!]θϑϑοπάθη σε- 
ρίδειπνον. Ὁ6Υ Νάπιο ἀθν πε] ᾶοκ- 
ποθὴ ψῖρά ΠΡ 16 βοηϑὺ βΌΓη 
δοιηϊθάρη. 

1402. ΕἸ. 5011 Υδοῖια δαϊίθη, 
16 516 δῦοιβ. ἔν. Ον. 1209 1΄ ἴῃ 
ΟἴΠΟ ἀΟΡ ἀπο θ 6 α. ΠΔΟΙΡ ΘΙ] ἀοίθη 
δοθηθ ἰμαΐ. 6 ὨΙΟδίθι" τη 556 516 
ἀηΐθ " συΐοπὶ ογνγαπάθ. ἃυ ἀϊδ 
Βάμηο ζυγοκί!οη., πδομάθμι 516 
Ογ. υπά ΡΥ]. ἀνίππθη. Ζαυρθομίρο- 
ψνίθβοη ᾿αὶ. 6 Μογὰ 56 108. 5018 
ἰοῦ ἀπίο ἰἤροῦ Αὐρθη ρ6βο 6- 
θη, ἀἃ ΒΕ]. ἀϊα 5.6116 οἷπθϑ "δὶ 
ἀβμη!!ομ θη νογράηροη ἅθ]οἤ θη ἐξάγ- 
γελος νον, ἰπάθπι δἰ6 {Π 6115 "6- 
γίομίοι, νυ ϊοννοῖῦ ἀϊθ Πίηρθ ἷἰπὶ 
ἤασυβο ρϑάϊθιθη, {ὑπ 6 115 ἄθπι ΟΠῸΡ 
ἴῃ ἄθ Ογομοϑίγα ἀθυΐϊοῖ ννὰβ νθη 
ἰπηθῃ ὙΘΥΠΟΠΙΠΘπ ΥΪΓά. 



150 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
3- ὦ » , 

αἰαϊ. ἴω στέγαι 

140 φίλων ἐξήμοι; τῶν δ᾽ ἀπολλύντων πλέᾳ. 

ἨΛΔΕΚΤΡΑ. 

βοᾷ τις ἔνδον. οὐχ ἀκούετ᾽, ὦ φίλαι; 

ΧΟΡΟΣ. 
Στροφὴ β΄. 

ἤκουσ᾽ ἀνήχουστα δύστανος, ὥστε φρῖξαι. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

οἴμοι τάλαιν᾽ ὃ » ΩΣ 7 ᾺᾺ ὶ “ῬῊς 

«“Ἵϊγισϑε, ττοῦ ποτ ὧν χυρεῖς; 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ι4ιοἰδοὺ μάλ᾽ αὖ ϑροεῖ τις. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΆΑ. 

ὦ τέχνον τέχγον, 

οἴχτειρε τὴν τεχοῦσαν. 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐχ σέϑεν 
φχτείρεϑ᾽ οὗτος, οὐδ᾽ ὃ γεννήσας πατήρ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ πόλις, ὦ γενεὰ τάλαινα, νῦν σε 

μοῖρα καϑαμερία φϑίνειν φϑένειν. 

14104{. ΝοΟΒΡΟΡ] οι Εν. Οὗ. 
1281 ΄ ΚΙιγι, παὶ 1θϊχί ἄθῃ ΟἿ. 
οΡΚαηηΐ. 

1400. τες, νῖδ 1410, ὑπ’ ἄθη 
Ναιπθη ἄθν Μυΐον ζὰ πρὶ άθη. 

ι410. μάλ᾽ αὖ, 1410. τὰ 0. 
(. 1418. ---τὴν τεκοῦσαν ἄθδιη 
τέχνον “Βοδοηῦθον Ὀϑάουϊβδιηθι" ἂἷς 
ἐμὲ τὴν τεχ., τὰ 850. ΑΘ80}ν. Οδιο. 
923 κτενεῖν ἔοικας, ὦ τέκνον, τὴν 

μητέρα. 
1412. ὃ γενν. πατήρ (συ 201) 

1ηἴΐ 50 ΠΑΡῸ ϑΡ.0Ζ6 μρώμο δι αι, τὴν 
τεχοῦσαν, ἀὰ Ε]. ἄθ αι} Ρ ννοὶὶ 
μὔΠΘ Γἢ ΑὨΒΡΓΌΘΝ δι! Ριοιᾶλ χυ- 
50 ΓΟ θέ, αἷ5 ἀν Μυϊίον, σὰ 341 Γ, 
(Ὀῖς οοἀά. οὔ ϑ᾽, ἀ. ἢ. οὐκ ᾧχε. 

οὗτος οὔτ᾽ αὐτὸς οὔτε ὃ πατήρ. 
ΕἸ ΔΘΠ ον ὨΙη ον οὐ ὑ δ᾽. ) 

1414. ὮϊῈὸ γενεὰ τάλ. δοδῖ 
δυῇ Αθρ. υπάὰ ΚΙγι. ἀπά ἄθγθη (ὁ- 
ΒΟΒΙΘΟ., ἀὰ ἀθν ἂσμ!ο Ροϊορίάθη- 
δἰδιηπι ἰη ΟΡ. υπὰ ΕΗ]. ρογδάθ δη 
ἀΐϊοϑοιθ. Τὰρο δυο}. 16 οοἀά. 
φϑίνει φϑίνει. ΑἸ]οῖη φϑίνειν αὶ 
ΟΡ". ὨᾺ ἴῃ ἰηᾶη8. ϑίπηθ, ͵ᾶ 
ἀἴ6 ἰρᾶπ5. Βεάθυϊαηρ, 1δὺ ἀρονμαυρὶ 
ΖΘ [6} πὰ ἢν, θη. νοη Πογ πη Π6Γ- 
ΒΘΒ.6]Π θη. [αἴ. πάθη. 08} ἀϊο ΑΡ- 
ΒΟΏΓΘΙΡΟΙ δ015 Ὀπνθνβίδπὰ δοὰμάονι : 
--- γῦν “μοῖρά ἐστι σε φϑίνειν 
χαϑαμερίαν (κατὰ ταύτην τὴν 
ἡμέραν), ἱπάθη καϑαμ. ἃῃ μοῖρα 
510} ΔηρΡΘΒΟΙ] 556 ἢδί, 
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ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΆ. 

ὦμοι πέπληγμαι. 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 

χαῖσον, εἰ σϑένεις, διπλῆν. 

ν ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ὦμοι μάλ᾽ αὖϑις. 
ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

εἰ γὰρ Αἰγίσϑῳ γ᾽ ὁμοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 
τελοῦσ᾽ ἀραί᾽ ζῶσιν οἱ γᾶς ὑπαὶ χείμενοι. 
παλίρρυτον γὰρ αἷμ᾽ ὑπεξαιροῦσι τῶν 
χτανόντων οἱ πάλαι ϑανόντες. 

᾿ΑἈντιστροφὴ α΄. 

χαὶ μὴν πάρεισιν οἵδε᾽ φοινία δὲ χεὶρ 
στάζει ϑυηλῆς ᾿Ζρεος, οὐδ᾽ ἔχω βλέπειν. 

1415 ἴ. ϑόρῇ. δᾶ]. 510} ἰγθὰ δη 
Α65ο.ν. Αδ. 1910. ὕοτγὶ σα Αρᾶπι. 

“Ἴπι [πΠῸ} ῃ: ὦμοι. πέπληγμαι και- 
ρίαν πληγὴν ἔσω, υπὰ η80} ΘἴΠ 6. 
ψεῖβ6 ἀθ5 (ποῦ5: ὦμοι μάλ᾽ αὖ- 
ϑις, δευτέραν πιεπληγμένος. --᾿ 
-- διπλῆν (πληγήν), νὰ Βοὶ 
Α680}}. δευτέραν, δὰ Αηϊ. 1808. 

1410. ΒΘΒΙΘΙΙ6. πνδη Αϊγ. ϑ᾽ ὁ- 
μοῦ, 50. [6586 65: εἰ γὰρ σοί τε 
Αἰγίσϑῳ ϑ᾽ ὁμοῦ πεπληγμένη 
εἴη διπλῆ. ΑΠ]οΐη Οδηρθαν σΊΘμς 
Ἡογπιᾶππ γ᾽ ὅμοῦ, οπη ἀὰ 
ἄσσον παἰΐ δ ρ. Ζα πη ἃ] 2185 ἃ Π- 
ἤθη ρδοίγοίϊοη νν ἄγ δὶ! αἰ 
ΔΓ ΚαΒ. ΒΟ 6 ΗΙηἀδυΐζυπρ δυΐ ΠΤ ἢ 
ἰγεὰθπ Βυπὰ. Α6βοῃ. (δο. 894 
ΚΙγι. τέϑνηκας, φίλτατ᾽ ΔΑἰγί- 

σϑου βία" ΟΥ. φιλεῖς τὸν ἄνδρα; 
τοίγαρ. ἐν ταὐτῷ τάφῳ Κείσει" 
ϑανόντα δ᾽ οὔτι μὴ προδῷς ποτέ. 

1419. ΑΙΡΆΠΙΘΙΠΠΟῊ8 ΕἸύομο (νρ]. 
111) ροινοη ἴῃ ΕΡΙ]]ὰπρ- ΜΙΐ τε- 
λεῖν ἴπ ἱπίγβᾶηβ8. Βοάδαϊαηρ νρῖὶ. 
Τγᾶον. 825. Αδϑβοῖ. ϑορι. 659 
εἰσόμεσϑ᾽ ὅπῃ τελεῖ. -- Εΐη τέ- 
ρας ἰδ βοβομθῆθη, νρ]. 1310 : ἁυΐ- 

Ταῦθθη. 

ΒΘ] ῦ δά ἀἴ6 ππῖο ἀν Εράθ 
Πἱοροηάθη, ἃ. ἢ. ΑΡΔΠΙΘΠΊΠΟΗ: 
ΑΘ656|. Ὁιο. 886 τὸν ζῶντα καί- 
νειν τοὺς τεϑνηκότας λέγω. 

1420. ὑπεξ. αἷμα η8Δ 0} ἀθΠὶ 
ΠοιμοΡΊβοι θη μελέων ἐξελέσθαι ϑυ- 
μόν,. “ψυχήν, πὶ Βοζὰρ δυῇ γῆς 
ὑπαὶ κ.-, 6] 086 ΕΘ πΑΤΝ, ι π- 
ογνανριοὺ ἀᾶ5 [ΡΊβο6. ΓΘ ηΒθ]υΐ 

Ὠίοβο5 ποῖϑδὶ παλέρρ. 
-- 50 Βοίδπο βιαι πολύρρυτον --, 
γγ61] 65 ΕΥΒαΙΖ δοννᾶμνι. ΤΡ 485 
ἀθ5. Αβᾶπι., αἷμα ἀνϑ᾽ αἵματος. 

1422}. οἵδε, 0ν. υπὰ Ργ δα 65. 
Φοάον Μογὰ ἰδὲ οἴη ἄρῃ) ΑΓ65. ἀδγ- 
δ θγδονῖο5 Ορίον : ἀποῖ ΡΙπά. ΡΎΙΝ. 
11, 86 [ΔΠ6π ΚΙγι. πὰ Αθρ.᾽ χρο- 
νίῳ σὺν Ἄρει. -- ὨΪ6 οοἀά. οὐδ᾽ 
ἔχω λέγειν, οἷνπο δἴπη. ϑόμδυ- 
ἀθν τὸ γΟΡἢΪῃ ἀν (ποῦ ἀχοῦσαι 
ἀνήχουστα, 50 516}}} 516} ἰδ Ρ θη 
ΑἜΡΠΙΟΚ ἀθν ]υ  ϑρνϊχίθη Ἠδπάθ 
ηδιῦν! ον 6’ ἀράδπκθο οἷθ, δΓ 
ννοπάθ ἄθη ΒΙΊΟΚ ἄᾶνοπ ἃ}. [)4}161" 
ΒΘ ΓΟ] ρΘ Ὁ ΑΡπα 5 ψΟΡΒΟΒ]αρ, νρ]. 
Αἱ. 911. 0. Ο. 1060 οὐχ ἀνα- 
σχετοῦ βλέπειν. 

1420 
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ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 
3 , « “ 

Ορέστα, πῶς κυρεῖτε; 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

τὰν δόμοισι μὲν 
142 χαλῶς, ᾿“Τ“πόλλων εἰ καλῶς ἐθέσπισεν. 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

τέϑνηκεν ἢ τάλαινα; 
ΟΡΕΣΊΤῊΗΣ. 

μηκέτ᾽ ἐκφοβοῦ 
μητρῷον ὥς σε λῆμ᾽ 

2 ΄ 

ἀτιμαᾶσει ποτέ. 

μ ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἘΣ ἀρ δ ΤΕ ΟΕ 

ων ἐπλιλ᾿ τ τα Ξ 

ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

.ωῤδυ-υξυ-υτυ- 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αντιστροφὴ β'. 

παύσασϑε, λεύσσω γὰρ «Ἵἴγισϑον ἐκ προδήλου. 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ὦ τ Σὰ, λῆς χο δ εξ... 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

ιϑ0ὦ παῖδες ; οὐχ ἄψορρον; 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

εἰςορᾶτε ποῦ 
Ὰ γ» 3 

τὸν ἀνδρ; 

1424. κυρεῖτε Ἠδγπιᾶπη (αἰ 
οὐἀά. χυρεῖ, νβ]. ΡΗΠ. 424 τί νῦν 
χυρεῖ ἐκεῖνος ; ΚοΙδίθ. νἱ θοῦ 
θ6556Ρ χυρεῖ τάδ᾽; ΟΡ. ἐν δό- 
μοισι μὲν κ. Αδρον. (μο. 87| 
πῶς ἔχει; πῶς χέχρανται δόμοις; 

1425. γε. ἀϊο τη]. 
1421. ὡς ποι ἐχφοβοῦ τὰ 

1809. -- μ. λῆμα, ἀθγν Μυιΐοῦ 
ΑΓΡδ6 Ανί, πἰὶ λελεμάρη αυ 1192 ἢ, 
ν8]. 185. ἴὰ ἄδθῃ "16 ΔΒ 6 Δ]]ΠΘη 
γΟΓΒΘη τηι55 ΒΝ], ροϑαρί πάθθη, 80 
μὰ 6 ἀδπη δπά!ϊοῖι ζθιυ5. ἢ ϑθηπθη 
ΡΠ] ἀπά ρογοομίς δίγαίο ροῦθι; 

ΟΥ. ἃ08Ὲ}" πι|ι88 ἀἴθ6565 βθοϑίδιϊρι 
μά θ θη. 

1428. ἐκ προδ', 6 πιαγιίδείο, 
προδήλως, ΑΙ. 118. Ογ. νἱγά ἴῃ 
ἄθπι δυ8ρ6 4] πὴ ΓΒ. βοβαρὶ Πᾶἃ- 
θδθη: ὙνΟΒΙαπ, ΝΡ δἰπα Ρθόγοὶς ἱππ 
Ζ ΘΙὨρΡίδηρθῃ. 

1480. ΕΗ]. ἀνᾶάηρι'! ἄθη ΟΥ. πὰ 
ΡΥ]. ἰπ58 Ηδυβ συρίοκ. Μὶι οὐκ 
ἄν. (εἴςιτε) ΕΒ]. 0. Ἐ. 430. Αἱ. 
809. -- Μὶι εἰςορ. ποῦ; (1 Γ 
56} 1 ἀδη Μᾶπη, νν[,͵ὶθ ἰδγ 
βᾶρὶ" ΨΜ͵Ὸ ἀθπη7) ΒΕ. 1402 
σὺ δ᾽ ἐχτὸς ἥξας πρὸς τί; 
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ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 
ΥΩ 

μν ἡμῖν οὗτος ἐκ προαστίου 
χωρεῖ γεγηϑὼς “ὁ -.᾿ὐτὖ- 

ΧΟΡΟΣ. 

βᾶτε κατ᾽ ἀνδιθνδον ὅσον τάχιστα, ι 

γῦν, τὰ πρὶν εὖ ϑέμενοι, τάδ᾽ ὡς πάλιν. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 
ϑάρσει" τελοῦμεν. 1435 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἣ γοεῖς ἔπειγέ νυν. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

χαὶ δὴ βέβηχα. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

τἀνϑάδ᾽ ἂν μέλοιτ᾽ ἐμοί. 

ΧΟΡΟΣ. 
πῶ ἧς Ἃ πὸ ἐν 4. τς Ὑ ΕΝ ᾿ ᾿ 

δι ὠτὸς ἂν παῦρα γ ὡς ἡπίως ἐννέπειν 
σιρὸς ἄνδρα τόνδε συμφέροι, λαϑραῖον ὡς 
ὀρούσῃ πρὸς δίκας ἀγῶνα... 

ΑἹἸΤΊΣΘΟΣ. 

τίς οἶδεν ὑμῶν ποῦ ποϑ᾽ οἱ Φωχῆς ξένοι, 
οὕς φασ᾽ Ὀρέστην ἡμιν ἀγγεῖλαι βίον 

(ἐπείγειν), ννἶθ ΡΠ]. δ1ὅ ἔνϑαπερ 

λελοισττόϑ᾽ ἱππικοῖσιν ἐν ναυαγίοις; 

1432. δ8δῖππ ἀθὺ διυββοίδ! ! πθη 
Ὑγογίθ εἰννα : οἷπὸ ΑΥρῸ5. Ζζὰ ἃ}}- ἐπιμέμονεν. 
ἤθὰ Οὗον, ψῖθ Ηδγπιᾶππ πιοίηϊ, 
κάρτα σὺν σπουδῇ ποϑός. 

1438. ἀντ ἔϑυρον, 46 ἀν 
Τιῦν φοροηῦθον Ἰἰορθηάθ Ηδυ8- 
ΤΆΠΠΗ: [υὐοΐδη. ΑἸΙοχ. 16 ἡπεί- 
γοντο πρὸς τὴν ἔξοδον " ἐτετρύ- 
πητο δὲ χατὰ τὸ ἀντίϑυρον ἄλλη 
ἕξοδος. 
1484. Νοῦν. ὡς νῦν τάδε πάλιν 

(εὖ ϑῆσϑε), τὰ πρὶν (ἀϊ6 ΕΡΙποΡ- 
ἀυηρ ἀδν Κιγι.) εὖ ϑέμενοι. 0. ὦ. 
520 πείϑου" κἀγὼ. γὰρ ὅσον σὺ 
προςχρήζξεις υπὰ Ἴ οι. 305. Μ|Ιΐ 
εὖὺ ϑέσθϑαι νρ]. 0. Β. 638. 

1485, ἡ νοεῖς, 4μ0 οοβίίας 

1480. τὰνϑ άδε, νεῖ. 1464. 
1439. Ποῦ πὶ Ε]οΚίρα5 [Ππρ6- 

βιάπι θοκαππίθ ΟἸοΡ πᾶ! 685. [ἢν 
γάι οι, ΒΕ]. σὰ ἴροαπά Ποῦ Απ- 
ΒΡΓΔΟΙΙΘ 465 Αθρ. δυ[φυϊπηαπίορη. --- 
δι᾽ ὠτός, οἷνπθ ἀδ55 56 διὰ φρε- 
γός ἀγίπροη ἀπὰ ἱπὶ ποῦ Παΐτθῃ, 
τϊὶ Βοζυρ δυῖ ἀϊθ Νογβίθ] απ. --- 
ὡς ἠπίως, ἢ ὃ 511 ον 51 μι 1] ἀ 6, 
ννὶο 1452 ὡς ἐτητύμως, φμαπι Ὁ6}. 

1441. δίκας ἀγών (Αἱ. 1108 
ἔριδος ἀγών), νεΕ]. 410. 

1444. ὙΕ]. χὰ 150. ἐπίμπλατο 
ναυαγίων Κρισαῖον ἱππικῶν πέ- 
δον. 
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τμ5σέ τοι, σὲ χρίνω, ναὶ σέ, τὴν ἐν τῷ πάρος 
χρόνῳ ϑρασεῖαν᾽ ὡς μάλιστά σοι μέλειν 
οἶμαι, ΠΟΛΊΤΗΝ δ᾽ ἂν χατειδυῖαν φράσαι. ᾿ 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἔξοιδα. πῶς γὰρ οὐχί; συμφορᾶς γὰρ ἂν 
ἔξωϑεν εἴην τῶν ἐμῶν τῆς φιλτάτης. 

ΑἸΓΙΣΘΟΣ. 

Ἰ4υγτοῦ δῆτ᾽ ἂν εἶεν οἱ ξένοι; δίδασκέ με. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἔνδον. φίλης γὰρ προξένου χατήνυσαν. 
ὸ ΑἸΓΙΣΘΟΣ. 

ἢ χαὶ ϑανόντ᾽ ἤγγειλαν ὡς ἐτητύμως; 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

οὔχ, ἀλλὰ χἀπέδειξαν, οὐ λόγῳ μόνον. 

1445. σὲ κρένω, Αἱ. 586 μὴ 
χρῖνε, νυ}. Ζὰ Αηϊ. 399. 

1441. ἂν φράσαι 
ογαὶ. γϑοὶ. φράσαις ἄν. 

14148Γ. ψοη ΠΙΘΙ δὴ πᾶ Ε6- 
Κιρα᾿5 Ἀδθάθη, ἀἷδ 76 χὶ ἀδιη 16; 
ὑπ ΖΘ ΚΗΪΡΒΟΙν ἀά5ι.6 }} ἀπ Α6- 
δ ϑίμοβ᾽ Ηοπη χὰ ἀυ!άθη πᾶὶ, ἀορ- 
ΡοΙβίπηΐϊρ. Ὑὰ5 516 βᾶρὶ, Κάπη Αθρ. 
[Ρ 510} δὕπηϑιρ ἀδυΐθη. ἀπ ΘΓ 
1158 65 Β6ὶ 561η61 6 Καπηβοιμα!ϊ 
πὴϊῦ ἄθπι ννάἤ ρθη διαπάθ ἀθν Ὠίηρα: 
[ἂν ἀἷθ Ζιυβομασθν ννῖθ ἄθη (ον 
Ἰααϊθη ἀϊ Ὑγονιθ βρη ἃπάθιϑ. 
Ομπθ α'50 αἰ ὕπυνηγηθὶὶ χὰ Γ6- 
ἄδη, νϑΡη}}} κἷθ ἄθὴ να ρθη δ΄πη 
ΠΓῸΡ χεχρυμμένη βάξις. 

144185.Ὀ. θηη, ψθηη ἴἰὁἢ 65 
ον τ ἄπ ϑι6 (ϑοπδὲ, Ζὰ 1305), 
τ ἴ 5506 16} ἀοο ΓΤ δὴ ἃ βϑίη 
ἀθιὴ ΘΟ ΒΙΟΚ ἀθν Μοίπϑη, 
ἀὰ5 ΠΕ πὶ τη οἰδίθπ Δ ἢοτ- 
χθη ᾿Ιορῦ. ΑΘρίβιμο5. Κοηπΐθ 800 Ιὶ 
ἡ φιλτάτη νοῦ ἀὲν ἀδθν ΕἸ. 80 
πᾶ 6 5ἰθιθπάθη ΚΙγι. νϑγβίθ!θῃ, 
[ἂν ννϑῖοθο ἀθοὸ ἀθ Τοά [ΠΡ65 
ΘΟ π68. οἷηθ συμφορά νᾶ". [|η 
Ὑ ΔμΡμ οὶ. 06 νορϑίθιν ΕἸ], ἀπίον 
ἀθνΡ φίλε. συμφορά ἀϊο 6ὁ- 
νν απϑβοῃ 6816 50 ἢ 10Κ5 Δ] 5 [ὕ- 
δαηρ (1290), νοάσγοι. ΟΥ, Βοῖμη- 

νυᾶρο ἴῃ 

Βοσι νὰρ: ἀδροθθη πηιϑϑῖδ. δἷ6 
νυ] ον παι ΡΝ δ] Πρ 5ρίη, 
νυ 5516. 516 πίοι ἀΐθ σϑηδυβίο ΝΔ0}- 
ΡΟ ἀνθ 6 " δὶ σῸ 6 πὴ. (Π]16 [μο5ανὶ 
ἰδὲ ἀυγοι [80. 560. ηἰ. ἀπᾶ Ῥαγί8. 
Α, βΘΒΙ ΟΡ. : μι. μι". τῶν ἐμῶν 
τε φιλτάτων, νοοῖ» γε υπὰ τῶν 
αἰΐθ (ογγοοία ρθη 5ἰηα). 

1450. δῆτα, νν6}} Δ6ρ. 
Βγᾶρο νοῦ 1442 νυ] άο } 0}. 

1451. ΑΘΡ. πιι88. νθυβίθ θη. (. 
προξένου οὔσης κατ., .. ἄδηη ἀὰ 
ἀϊο ὙΥ1ηη [ρθη 4110}} δῖ, 50 51π4 
5816. ΘΙΠΡΌΚΟΙ,“ Πάθθη 516 Βαϑί 
Βοιμδοιι, χατῆραν εἰς καταγώγιον. 
ΑΡον ΚΕ]. βαρὶ, ᾿ΡΟΠ 50}: ,,(ἀΘ πη ἀἃ 
ἀϊδὸ ὙυΠΙηη ᾿ῃποὰ οἷπο Β]αἰβνον- 
ννδηάίο ἰδ, 50 μια" 56 οἷη ἔπαθ 
ΘΘΙΔΟΙΙ, “' κατειργάσαντο. ἴϊπ ἀϊο- 
86η Πορροἰβίπη Ζιι ΘρΡθομεη, μιᾶι 
ϑορ!!. χατήνυσαν α]εῖη, ΠΝ 
δδόν, σοβοίψι. (Απάτο Ενκιάνιπρθη 
ἀθ5 θη. δἰπά θθϑηῃ 50 πηϑιι Πα ΓὩ, 
ννὶθ ἀϊ6 Γ᾿ ἀπδηίαβιθαν ἴδϑι ϑίθῃι,.) 

1452. Δερ., ὃ πάντ᾽ ἄναλκις, 
τη! ἄοοῖ ο6 1 ποοιπιαΐα θ6- 
5ίμη! γΘΡ ΠΡ δοίη, (855 αἷθ 
ΝοβΡίο! Κοίηθπι ζζνν ο [6] ἀη!θ- 

561η6 

Ἰερθ. -- ὡς ἐτητύμως, τ:ι 
1439. ᾿ 

1458. οὔκ (ἤγγειλαν μόνον), 
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ΑἸΤΙΣΘΟΣ. 

πάρεστ᾽ ἄρ᾽ ἡμῖν, ὥστε χἀμφανῆ μαϑεῖν. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

,ὔ μ᾿ -ὦὕ-ὔ Ἀ ἌΝ γ,» ,ὕ 

πάρεστι δῆτα, καὶ μάλ᾽ ἄζηλος ϑέα. 
ΑἸἹΓΙΣΘΟΣ. 

ἢ πολλὰ χαίρειν μ᾽ εἶπας, οὐκ εἰωϑότως. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

χαίροις ἄν, εἴ σοι χαρτὰ τυγχάνοι τάδε. 
ΑἸΙΓΙΣΘΟΣ. 

σιγᾶν ἄνωγα χἀναδειχνύναι πύλαις 

πᾶσιν ἸΠυχηναίοισιν ᾿Αργείοις ϑ᾽ δρᾶν, 
ὡς εἴ τις αὐτῶν ἐλπίσιν χεναῖς πάρος 
ἐξήρετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε, νῦν ὁρῶν νεχρὸν' 

ἀλλὰ καὶ ἐπέδειξαν (ϑανόν- 
τα, ἱπάθιν δἰ6 αἴ Τοάϊθηυγπθ 
θγδομίθη); οὐ λόγῳ μ. (ἀγγέλ- 
λοντες) νυν θάθΡ 9} ἡδομάριοΚβνο 
ἀὰ5 οὐκ ἤγγειλαν, ἀοοῖι 50, ἀ4ἃ 88 
οὗ λ. μόνον ἴὰν ἀΐε Ζυβοθάσθον θ6- 
παρ αν τη ΥΥΥΚΙ ΚΟ Κιοῖ 
(ἔργῳ) μᾶϊτιεη ἀΐθ Βοίθη. ἄθη Ον. 
Ἰομα ρ δαΐρσοννθθθη. ἈΔΘΡΊΒ1Π05 
Κοπηίθ 815 ἄθη Υογίδη πογδυβηῦ- 
γθη, ἀϊα ΡΠΟΚΟΡ πάϊιοπ ἄθη [,ο]6ἢ- 
ΠᾺΠ Ζ01 δίθ} 16 σον δοῦς, υὑπὰ ἀδ5 
5016 ΟΡ, ὅθ 61 ἀθν νυ]! θη 
[μοῖομθ ἀθν ΚΙγι. πίθιιιβ ΑΡβῈ5. Ζὰ 
πη. ΨΕ]. Αἱ. 812 χωρεῖν ἕτοι- 

μος, χοὺ λόγῳ δείξω μόνον. 
1454. Δοβ. βεθγάποιε ΔΡΡ108 

πάρεστιν πὶ ϑ΄'ηηθ. νοῃ ἔξεστιν, 
ἐπι Ῥγοπιρίμ 65, ννδ δυο]! ἐμφανῆ 

᾿ μαϑεῖν νοὴ ἴδηι δι ἀΐο Βεέβίο ἀ68 
Τοάϊοη βεάθυϊοι ννὶρά. ΕἸ. ἀδρε- 
βοὴ ψυ]θάσΡμο!ς πάρεστι δῆτα 
(1104), Ῥγαθδϑθ7ι5 6δ(; καὶ μάλ᾽ 
ἄξ. ϑέα κίαηπρ ἀδπι Αδρ. ἃἷ5 Αἰι8- 
ἀγὰοκ ἀδν Τνάμεν ὕμθον. ἀθη [6ἷι}- 
δθη ΑΠΡΠΙΟΚ ἀθ5 Τοάϊοη, ΕἸ]. μιθίηΐ 
ΡῈ ἄζηλος [ἂν Αδρ., 46 Γ ἀθηὶ 
Τοάθ οπίροροη ροιο. Μὶι χαὶ 
μάλα νβὶ. 1118. 

1450. γαίρειν μ᾽ εἶπας, ἰα6- 
ἔμπι 6886 ἐμδοϊδίϊ, ἀὰ ἴον βοηϑίὶ 

ΠᾺΡ ΑΟΓΒΟΡ νοη Αἰ δορί ῃγθ. 16 
Ζαβομι Κοπηΐθη 06} νογβίθθη: 
ἀυ 5 δ π1Γ οἴη ΒΘΡΖΙΙΟΝ 65 
ΒΑΒΓΟν ΟΝ! 

1481. τάδε 'υ85 Αδρ. νθὴὶ 
Τοάς ἀὸ5 Θιν. νϑυβίθῃδη, ΕΚ]. δ)θι" 
μ᾽ ἀὰ5. ἄθπι ΑΘ βθνογϑιθμθηάθ 
[ι908.. ΑΘΒΗΠ1ΟΙ Τιδοι. 221 χαί- 
θειν τὸν κήρυχα προὐννέπω, 

χαρτὸν εἴ τι χαὶ φέρεις. ϑίαιι 
τυγχάν εὖ θοΐοι 1,1. ἀπά δῖ 45 
ἀἃ5. [οἴπογο τυγχάνοι. 

1158. 16 2ὶ πίμηπιὶ Αθρ. ἴπὶ α6- 
[ἅἃ}} ἀθὺ διοιθριμοῖν ἀϊ6 Μίθπθ ἀδθ5 
(ον ΑΙ θγ5. Ὧη, ἀθν Οιοδίοςο Τοά 
4ἰ5. ΜΙι6], βϑῖπο Ηθυγβομα ιν, Ζὰ 51- 
Ομ ΘΡη, πυΐζοθη Ψ9]. -- 16 Νυϊρ. 
χἀν: πύλας Καπη πἰοι Ποΐίββθη 
αρθγ ας οϑιθηάθιδ μογίᾶβ δὲ 8ρ6- 
ὀϊαηάαμι., νν 558 4}} 16} πὶ Ὠδάον- 
Ἰοῖπ ἀπά ὨοΡθ6 πύλαες βΘ50Π16- 
"θη πα) 6, ἃ. ἢ. 1π,8ὴ ἀδν ΤΊ ἅτ, 
ϑύρασι, ν8]. σὰ 114. Αθβο]ν. Ο}ιο. 
509 τί δὴ πύλαισι τὸν ἱκέτην 
ἀπείργεται; ΠΔ5 Ο"]θοι, τὸν νμε- 
χρόν, ΘΡΡΊΘθ ἀθι Ζιβαιημθιδηρ,. 

1459. Μυκ. '4ργ. τε, ἄθη Εἰἴη- 
ΜΌΝ ΉΘΡῚ. ἄθι" δίδθι απὰ ἀον [μδμά- 
δοθα ι. ΠῸΡ [εἴ ὁρῶν οἵι θεἱ δεῖ- 
ξαι, ξὰ 0. Ἀ. 192. 

1455 

1400 
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στόμια δέχηται τἀμά, μηδὲ πρὸς βίαν, 
ἐμοῦ κολαστοῦ προςτυχὼν, φύσῃ φρένας. 

β ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 
χαὶ δὴ τελεῖται τὰἀττ᾿ ἐμοῦ. τῷ γὰρ χρόνῳ 

ἰἀθῦνοῦν ἔσχον, ὥστε συμφέρειν τοῖς χρείσσοσιν. 
πωνὰ ΙΣΘΟΣ. 

ὦ Ζεῦ, ϑέδορκα φάσμ᾽ ἄνευ φϑόνου μὲν οὐ 
σπειττωχός" εἰ δ᾽ ἔπεστι νέμεσις, οὐ λέγω. 

χαλᾶτε πᾶν κάλυμμ᾽ ἀπ᾽ ὀφϑαλμῶν, ὅττως 
τὸ συγγενές τοὶ κατ᾿ ἐμοῦ ϑρήνων τύχῃ. 

1402. 4556 ]|06 ΒΙ1ἀ δΘΡΓᾶσοΝΣ 
Αθ8. Α680}. ΑΒ. 1624 πρὸς χέν- 
τρα μὴ λάχτιζε, ὴ πταίσας μο- 
γῆς. 1039 τὸν δὲ μὴ πειϑάνορα 
Ζεύξω βαρείαις οὔ τι μὴ σειρα- 
φόρον χριϑῶντα πῶλον. 

1409. θΠἃπιὶὶῦ 6 πο ὑ ἄυγο ἢ 
Δι νη ]οΡ πὶ νου ϑιίᾷπαϊρ τα 
ΟΥθ Ὑϑῖ. χα Ὁ 9 3. 
ἈΠ ΟἹ 

1464. Ιπάθν ΕἸ]. ἄδθι Βοί8}] 
ΠΔΟΙ ΚΟΙηΙΐ, 1}1155 Αθρ. ἃΐ5 ἰἤγ θη 
ἀδι  ρθη ππὰ Κ] οἰ η]δαΐθη ὑ ογίθη 
ΘΟΙ]ΠΙΘ556η, ἀἀ55 516 ΒΙΘΡΪ  ΘΡΓᾺ]16 
νγ»ὰβ ἰγὸ ΡΠΙΟΙΙ 56]. [Ιὶὴ ἄφθυ ΤΗδὶ 
ΔΡ6Ρ ἀθυϊοι 516. διιΓ 1486 ΖυΡοΚ 
τἀνϑαδ᾽ ἂν μέλοιτ᾽ ἐμοί. 

14θ56. νοῦν ἔσχον, φρένας 
ἔφυσα, ἀονβοβία!!, ἀἀ855 ἴθ} Ηδπὰ 
ἴῃ Ηδηὰά βθ!θ τὶ ἄθη (ἀθννα! ῃὰ- 
θΘΓη (Ζα ἈΑ, 09), βρη νῖθ ΟΠ νῪ- 
501} 6 }}15 Θά θνθο ΚΙὰρ ΒΘΡΆ θη 
μαι 1018 νοῦν σχὲς ἀλλὰ τῷ 
χρόνῳ ποτέ, Σϑένουσα μηδὲν τοῖς 
χρατοῦσιν εἰχαϑεῖν. Αδρ. τηιδδῖο 
ΔηΠΘ θη, ἢ]. [ἄρο 519}. ἴῃπὶ παπᾶ 
ἀον ΚΙγι,, ννἄμνοπα ΕἸ. νεΐὶ συμφ. 
τοῖς χρ. ποίην ,, Εἴμθη ϑι Δηρ; 
πὴ ἀθη [6 ον] ορπθη (ἄδην ΟΥ̓ 65[65) 
ΦΙΘ ἤθη. “" Μῖϊσυμφ. γ8}]. Εν. Μοή. 
18 Μήδεια τὰ πάντα συμφέρουσ᾽ 
Ἰάσονι, ἃ. ἢ. ὁμονοοῦσα. 

1400. [πάοϑιη Α6ρ. ἄθη [ ο] ΟΠ δ ΠῚ 
ἀ698 ΟΥ. νῸ 510} Ζι δθ θη φρ Δα}, 
ΓΌΓΕ ΟΡ βᾷηΖ ἄμη] 10} τ] ΚΙγι. 100 
ω Ζεῦ, τί ταῦτα, πότερον εὐτυ- 

χῆ λέγω, Ἢ δεινὰ μὲν, χέρδη Θέ; 
1 μὰς ἀθη ψπρ]ϊηρ, ἀθϑβδοη μοῖοθὸ 
Θ᾽ ΜΟΙ 510}} εἰθῃὶ (φάσμα), 46. 
Νοιὶὰά ἀθν ἀἀδιϊον ροβϑιυῦνχυ, ἰη50 [Ὁ 
ΠΔΟΝ 5θῖπο Μοϊπαπρ 416 αδιλον 65 
πὐῦ 5 ῃ θη. Αυροη ΔηΒΘἤ θη 1}1155- 
ἴθη, πνθπη Ον., οἷπ ΕἸ ἀὴρ, δυΓ 
ἄθη Τηγοη ἀθν Ρο]ορί ἄθη ΑΠϑργιοὶι 
᾿Δομ6 ὑπὰ ἄθϑϑοη ἰππᾶ)ο" ΒἈ6- 
ἀγομθ. Ὅσοϊι, ἃ]5 0}} ΘΙ" νοῦ" 50]- 
ομθὶ ἤο]η 56108ι οβοῦγθοκο, [ἄρ᾽ 
ΘΙ ὑπ δον. ἰοῦ χὰ νουϑηάίρθη 
ὨΪηΖ : ,, ἰδὺ 65. 061" βΌΙ1]105, ἀθν- 
8] οἰ οἸ θη Ζι1 ἄμι5θθη, 80. ΨΜ1}}} [ΟἹ] 
πηθὶη ὙΥ σ᾿ ΖυνοΚη πη θη. “Ν 6 06} 
φϑόνος ϑεῶν (τα ΡΠ. 7160) 
υν. ΟΥν. 914 φϑόνος νιν εἷλε 
ϑεόϑεν. Α686}. ἀρ. 918 τοιοῖς δέ 
τοί νιν ἀξιῶ προςῳφϑέγμασιν" 
φϑόνος δ᾽ ἀπέστω. Μὶν ἔπ ε- 
στι νέμεσις (ἐπὶ τοὐτῳ) νϑὶ. 

0. 6. 1150 νέμεσις γάρ. (δ Το] οίοινν 
ἀδπδοῖι ΒΟ εἰ δέ που στιν.) 
Επα ΠΟ οὐ λέγω, ἡπαϊοίμηι υοἱο, 
δίθῃθπάθ ΕΌΡ6Ι] 46" ΡΥ ΘΒ ροι- 
Ἰοβθι" Βομδαρίαη θη. 

1(40θ8. ὅπως --- τού, ἀδιμὶῦ 
ἀδππ ἄοοϊ -- ἀὰἃ 65 οἰππηιδὶ ἀϊθ. 
16. 50 πὴὶῦ 5160}. θυϊηρὶ - ἀϊδ 
Ὑουνν Δ 50 ΠΑ Ὁ 00} ΤΙ ΠΟΘ. 5615 
ἄον ἀρ]] οἴη ΤοάιΘηΚΙαρο {Π61]}Π8- 
τ ννοράθ. Εἰ ἀππὶ αἴθ}, ἴῃ νν6]- 
ὁμοῖι ϑἴπηο 6" τὸ συγγενές. Β6ΚΙ- 
Β6η 501}... 56} 8οι!ῦη ννοῖθ5. 500}. 
(5 Επια]]16η. ἀθν Ποῖ 6 ἀδάῃγοὶι 
Ζὰ πιοιϊνίγοη, 4858 ΘΙ τη 8 016 5ὅ66- 
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ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 
αὖτος σὺ βάσταζ᾽. οὐκ ἐμὸν τόδ᾽, ἀλλὰ σόν, 

τὸ ταῦϑ᾽ ὁρᾶν τε καὶ προοηγορεῖν φίλως. 

ΑἸΓΙΣΘΟΣ. 
ἘΝ 2 5 - 2 , -- νι , 
ἀλλ᾽ εὖ παραινεῖς, καττιιτεείσομαι" σὺ δέ, 
εἴ που κατ᾽ οἶκόν μοι Κλυταιμνήστρα, κάλει. 

ΟΡΕΣΤῊΣ.. 
αὕτη πέλας σοῦ. μηκέτ᾽ ἄλλοσε σχόπει. 

ΑἸΓΙΣΘΟΣ. 

οἴμοι, τί λεύσσω; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τίνα φοβεῖ; τίν᾽ ἀγνοεῖς; 
ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

τίνων ποτ᾽ ἀνδρῶν ἐν μέσοις ἀρχυστάτοις 

χέπστωχ᾽ ὃ τλήμων; 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 
2 ᾿ 2 , ΄ 

οὐ γὰρ αἰσϑάνει πτάλαι. 
ζῶντας ϑανοῦσιν οὕνεχ᾽ ἀνταυδᾷς ἴσα; 

ΑἸΓΙΣΘΟΣ. 
» Ὡς ὦ 3 2 . » τ 

οἴμοι, ξυνῆκα τοὔπος. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ πως 
ὅδ᾽ οὐχ Ὀρέστης ἔσϑ᾽ ὃ προςφωνῶν ἐμέ. 

Ἰδηβιπηπηῦπρ ἀθθ νοὴ Ὀῦϑοπι ἃδ- 
νυν ΐβδθη σοι θηθη ἀθρ. Ζϑί μηρί, 
ἀον ἀὰξς Ηογκδημη! ]οθ ἄἀσπὶ Τ᾽οάϊθη 
κὰ [606 Ζὰ ἰμὰη πἰοῆς υὑπἰ6}185- 
56ηὴ Ὑ}}}}. 

1470. Ον., ἀδν 415 δηβροῦ] ΟΠ 6 
Βοΐϊδ πορθροη ἄθπι Καϊαίαϊ!Κ οἰθῃΐ, 
μοῖδδ ἄἀθη Αθρ. 561081 χαλᾶν τὸ 
κάλυμμα. ὕεθε.ν βαστάζειν, 
ψηλὰ ἄν, δὴ 556 η 1210. Αὐοὶὶ 
οὐκ ἐ. τόδ᾽ ἀλλὰ σόν ἰ5ὶ α"- 
510 10 ἢ φυν ο! ἀθα!ρ σομα]ίθη:,, ἀ1655 
ἰδι ἴπ ν ]6η ϑ΄ππθ ἀοῖπ ΕἸροη- 
ἴπυπι, ἀοίηθ (ἀαἰτἰπη ““ --ί͵ 50 ἀδ58 
ΟΡ ἄδθπὶ Θροχϑρο 5. ῃ θη Ζι58841Ζ ἀ6}" 
γονίγαρ οὐννὰβ ἴῆπθ Πα] θη. ΠΙ1158. 

1411. φίλως, 0. (. 158. 
σὺ δέ, ΕἸοΚινᾶ. 

1413. σοι δὶ ἄφθιη ϑ΄ηπηθ πδοῖ 
τ χάλεν κὰ νορθἰπάθη. 

1414. Β6ὶ ἀΐδθβδοη Υονίθη οηΐϊ- 
ΚΙοϊάθι ον. ἀΐϊθ [μοϊοο ἢγὸν ΗΔ]16. 

1415. Αδρ. δοῦγιοκὶ ζυρῦοκ: ἀ8- 
ΠΟΙ ἀϊἰθὸ Εᾶρθ, ΜῈ 65 861, ΨῸΓ 
ἄδθιη Θ᾽ ΡΒ ΡΘΟΚΟ, ἄδθη δὴ" πίοῃΐ 
Κοῆηηθ. Καπηΐθ δον ἄοοϊι ἀΐϊθ Εγ- 
50] ρ 6. ΠῸΡ Δ]]Ζυραϊ. ͵ 

1417. ὰ γνάθοι [,ϑυϑηάϊρα 
Τοάϊοη β]οῖοιι. δὴ. 0. Β. 544 ἔσ᾽ 
ἀντάχουσον. 

1419. Εγϑι 716 χὶ [ἅ}} ἄθπι ἀ6ρ. 
ἀδν ΟΠ ΘΙῸΡ νοῃ ἄθη ἀυροη. Μι| 
ξυνῆκα τοὔπος (668) νἘ]. 
ΑΘΒ6}). (μο. 886 γ. τὸν ζῶντα 
καίνειν τοὺς τεϑνηκότας λέγω. 
Κιγι. οὗ ᾽γώ" ξυνῆκα τοῦπος ἐξ 
αἰνιγμάτων. 
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ΟΡΕΣΤῊΣ. 

καὶ μάντις ὧν ἄριστος ἐσφάλλου πάλαι; ᾿ 
ΑἸΓΙΣΘΟΣ. 

ὄλωλα δὴ δείλαιος. ἀλλά μοι πάρες 
ἈᾺ Χ “Ὁ 

χὰν σμιχρὸν εἰττεῖν. 
ἩΛΕΚΟΙΤΡΑ. 

μὴ πέρα λέγειν ἔα, 
πρὸς ϑεῶν, ἀδελφέ, μηδὲ μηχύνειν λόγους. 

’ ᾿ -» ΒΡ), Ν - , 

Ἰάδβῦτέ γὰρ βροτῶν ἂν σὺν χκαχοῖς μεμιγμένων 

ϑνήσχειν ὃ μέλλων τοῦ χρόνου κέρδος φέροι; 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα ἀλλ. χαὶ χτανὼν πρόϑες 

ταφεῦσιν͵ ὧν τόνδ᾽ εἶχός ἐστι τυγχάνειν, 

ἄποτιτον ἡμῶν. ὡς ἐμοὶ τόδ᾽ ἂν καχῶν 
1490 μόνον γένοιτο τῶν πάλαι λυτήριον. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

χωροῖς ἂν εἴσω σὺν τάχει. λόγων γὰρ οὐ 
γῦν ἐστιν ἁγών, ἀλλὰ σῆς ψυχῆς πέρι. 

ΑἸἹἸΓΙΣΘΟΣ. 
’ 3. ὦ , 2} -" 607 ᾿Ὶ ἉᾺ 

τί δ᾽ ἐς δόμους ἄγεις με; πῶς, τόδ᾽ εἰ καλὸν 
τούργον, σχότου δεῖ, χοὺ πρόχειρος εἶ χτανεῖν; 

1481. ὕὉπὰ ἀι, ἀογ ἀὰ πιῖν ἀοἰ- 
ποΡ Μιυιμπηιαβϑαης 50 γίδες {ΡΠ {51 
Κοηππίθδι ἀἷο 8580 ἰδῆρθ ἰδπβοιθη 
ἰαββϑϑθη 

1485. νας Καπη οἴπθπι Βῦβ6- 
νυ οε ος πὐϊζοη, ννοπη βοῖη Τοά 
οἰπῖρο ΑΟρθηθ]οκο μα 866 50}|0- 
θοὴν ἱρα Ὁ ον. τί γὰρ χκέρ- 
δος φέροι ἂν τοῦ χρόνου 
ὁ μ. ϑνήσκειν (ὕθον ἀΐο 516]- 
ἴὰηρ ἀ65 ΑὙΠΚΟΙ5 Ζζιὰ Αἱ. 1166) 
βροτῶν (τις ὦν, ἄρον. ἄθῃ ρδυὶ- 
ἰνθη ἄθη., ἀθῦ ἂη ὃ μέλλων -- 
τις -α βἰ οἢ ΔΏΒΟΙΠΙΘ580, ζΖὰ 199) 
συμμεμιγμένων κακοῖς, 
ἀ. ἢ. ἀθὸν χὰ ἀθν Κ͵αθ86 νοὴ Μθη- 
βΒοιθη ρομῦνι, ννθίοιο πὶ ΜΙ556- 
{παΐϊρη Βοϊαϑίοὶ οἰθά, 5δοοίογϑι 
οοπίαπιϊπαίί. ΝΕ]. Αἰ. 895 συγκέ- 
χραμαι δύα. πὶ. 1311]. 

1158. Ε]. πρίηλ τ Καϊίοπι 
Ηοδη ἀϊο Βαϊθη υαπὰ ἤυπάο, ννῖθ 

η80}} Α656}ν. ὅ6ρί. 1020 ἀον Ποΐοι- 
πᾶ ἀἄ68. ῬΟΙΎΠΘΙΚῸ5 πετεινῶν ὑπ᾽ 
οἰωνῶν ταφῆναι 50]1, νῇῇ!. ζὰ 
Απἰ. 1081. θόιῃ ὈίθμιοΡ δομννοθῖ. 
ΜῸ}] ἀθ Αὐβϑριθοῖ ΝΟβίοΓ 5. ΝΟ 
Οἀ. 3, 2558: μπᾶϊι6 Μοποὶαόβ "οὶ 
ϑ01Π6 Ρ ἢρικ ιν ἄθδη ᾿ΑΘρ 5.105 
Ὠ0ΟΝ δ [θη δοιγοθη, τῷ κέ. 
οἱ οὐδὲ ϑανόντι χυτὴν ἐπὶ ,γαῖαν 
ἔχευαν, ᾿4λλ᾽ ἄρα τόν γε χύνες τε 
καὶ οἰωνοὶ κατέδαψαν ,«Κεέμε- 
νον ἐν πεδίῳ ἑκὰς ἄστεος, 
ἀ. ". ἄποπτον ἡμῶν. Ζᾳπα Ραιιϑἃ- 
πἰᾶ5᾽ Ζοῖυ χοῖρίο τπᾶὰπ ἀϊθ ἀνᾶθον" 
ἀθς. Αδρίβι!μοϑ απ ἀον ΚΙγί. νοῦ 
ἀθν φίδαι. , 

1400. λυτήριον, θ9ῦ. 
ἄφριν ἀοάδηκοη νρ]. ΡΒ. 1044. 

1491. Μῖι ἀγὼν λόγω ν νεὶ. 
1317. 

1493, Α1165 αυϊ "νδαυοίν 485 
10 πἴοι χὰ βοθθαθπ, Βθᾶγυῃ 

Μιι 
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ΟΡΕΣΤῊΣ. 

μΥ τάσσε' χώρει ὃ ἔνϑαττερ κατέχτανγες . κ 51.495 
’, ἣΝ ’, ς ὃ 2 9 “ ,ὕ 

πατέρα τὸν ἅμον, ὡς ἂν ὃν ταὐτῷ ϑανης. 

ἈΑΙΓΙΣΘΟΣ. 
5 - 2 ᾽ὔ ΄ : ΄, ἘΣ "ἢ 

Υ πᾶσ ἀνάγχη τήνδε τὴν στέγην ἰδεῖν 
᾽, - σι τ" : Ἁ ὔ - " ’ 

τὰ τ΄ ὑντὰ χαὶ μέλλοντα Πελοπιδῶν χαχὰ; 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

τα γοῦν σ᾽ ἐγώ σοι μάντις εἰμὶ τῶνδ᾽ ἄχρος. 
ΑἸΓΙΣΘΟΣ:. 

ἀλλ᾽ οὐ πατρῴαν τὴν τέχνην ἐχόμπασας. ᾿ς 1600 
ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

σόλλ᾽ ἀντιφωνεῖς, ἢ δ᾽ ὁδὸς βραδύνεται. 
ἀλλ᾽ ἕρφ᾽΄. 

ἌΤΓΙΣΘΟΣ. 

ὑφηγοῦ. 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

σοὶ βαδιστέον πάρος. 

ἥ ΑἸΓΙΣΘΟΣ. ᾿ 
ἢ μὴ φύγω. σε; 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

μὴ μὲν οὖν καϑ' ἡδονὴν 
ϑάνῃς" φυλάξαι δεῖ μὲ τοῦτό σοι πιχρόν. 

μαϑὶ ἀκ πίομν ποιμῖρ, τοῖο ἴα [-᾿ 
ΠΟΡῈ Ζι θη, ννοΐοση ἀδίη Β6- 
δἰηποη ραΐϊ ἰδ. 

1495 Γ. Εἴη δθϑῃ 50 πδίαγ!οῃ6 
νν 16 "δἰ πηγροῖομο Ὑν οπάπηρ, ὑπὶ ἀϊθ 
Εγνπονάυηρ ἄθη ἀυρθη ἀθγν Ζυβομδιιου" 
χὰ δηἰζίθ θη: 6 50}} βδίθγθθη, ννὸ 
δ΄ βειπιογάδι αὶ. --- ὡς ἂν Ρα!., 
ὡς ἐν Ταὺν. ΡαΡ. Α. ϑργδᾶοῖιθ 
πίοι! ἀν Ῥᾷ]. ἀδίαγ, ἀδ55 ἄν νὸῦ 
ἐν ἂι5 ΡΒ] 6 π 55 6 4556 γυΓά6, 
50 ννὔγάς ἄρ᾽ οάδν σύγ᾽ ραϑβδοπά 
γνορα Ποῖ ννογάθη Κῦπμηθη. 

1491. Μὶὶ πᾶσ᾽ ἂν. (,. ἰδεῖ .ὁ5 
ἄθηπ ἀπρομ δι δι 3..2) νϑὶ. 809 ; 
πὶ τά τ᾿ ὄντα καὶ (τὰ) μι. 
599, ἀ. ἢ. ἃ116 πη 58 658: ΐ, νν]16 

ΒΌΡΒΟΚΙ65 Υ, 

5611 ΜυΡΠο8᾽ Ἐτγιπογάπηρ; οὐκ ἔλι- 
σεν οἴχους πολυπάμονας αἰχία 515. 

1499. ΟΡδη (1481) μαϑὶ ἀπ ἀϊοὶ 
415. νου τ [ΠῚ θα ὙΥ Δ γθαροῦ, Ρ6- 
ννᾶμνι, 16 ζι ργορῃθζΖθῖθ ἴοι ἀϊν θ6- 
βυπηηλΐ, 4855 485 ἢδιις ἀοίποη Τοά 
56 ῃ θη 50]]}. 

1500. επη ἀὰ ἀϊεῖ ργορ νοι! - 
506 ἅαθὲ γαϊπηϑί, 50 μαβδὶ ἀτι ἀϊὸ 
ποῦ βοῦδάθ νοὶ αΐθρ ρϑουυῖὶ, " 
ἴον ὀδηδ ΑΓΒ 'π ὕη8Γ6. ΘΟΒΠΪηρΘη 
δίηρ. 

1804. Αδϑ. 5011] Ογοϑίοθ᾽ Υοῖ- 
5. ἀηρθη [Ὁ] ρθη ἀπα πἰοι πὰ 6 ἢν ἔμπιῃ, 
ΨΊΙΘ 65 {ππὶ ΓΘΟΝ ἰδι. ΟΥ̓. 1η1155 
ἄρῃ ψουθγθοιοΡ τοῦτο (τὸ ϑα- 
νεῖν) 415. οἷβ πιχρόν ἷπὶ Αιβο 
Βο]α]ίθη. : 

11 
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Ιδ0ὅ χρῆν δ᾽ εὐθὺς εἶναι τήνδε τοῖς πᾶσιν δίκην, “ 
τ ὅστις πέρα πράσσειν τι τῶν νόμων ϑέλει, 

χτείνειν. τὸ γὰρ πτανοῦργον οὐχ ἂν ἣν πολύ. 
Σ ΧΟΡΟΣ. 

ὦ σπέρμ ᾿ΑἸτρέως, ὡς πολλὰ παϑὸν 
δι ἐλευϑερίας μόλις ἐξῆλϑεξ 

Ἰδιοτῇ νῦν ὁρμῇ τελεωϑέν. 

1505 Γ,,, ΕἸΘΘΒΊΠΟΝ 50] θη. 16 
Μιββοιμᾶϊον ἁα  ἀθν ὅ16116 ροιδάϊοι 
ννογάοη: ἄδππ νυῦράθ 685. νυ ηΪΡ 6." 
γοΡΡυΘομ θη. ἴη. ἄθν ὙΥ 6] 0 βόθη. “' 
Ῥέπη εὐθύς πομπὸν! ἄδην ϑ΄Πη6 
ΠΔΟΝ 2 ἄδην ΟΡ οχθβ  ῖβο} χὰ τήνε 
δίκην φοϑβοίζίοη χεείνειν. [Π6 6} ἀἃϑ 
δι} τοῖς πᾶσιν θόζορπο ὅστις σὰ 
ΑΙ. 110. -- δίαιι ἀδ5. μη βοῃ {π΄ 
ἸΙομοη πράσσειν γὲ πᾶϊ 5όβοη Πίη- 
ἄορ ἃἂι5 Βποιι. τ. 1, 40] τι 
ΒΟΡΡΌ5.6 1}. Ὠϊὸ Βύομον νῖθ ἀδν 
Ποῖον ϑέλει, νον. πῖο} ἀν 
Ορίαιν σι βθίζθηῃ ἰδ, πάθη ἀὰΓ0}} 
ἄθη [πά. ἀϊθ οἴβηθη ον ἀ65 β56- 

- 

56 0210}. ρον ἀπβομίθη αὐ πη βαῖΖθϑβ 
[ΓΙ απ ἸΘΡ π ἀϊρ πο νορ θίθη. 

1508. δι’ ἐλευϑερίαν ἐξελ- 
ϑεῖν (1318), αὐ [ἱδογ"αέοηι θγιϊ- 
διέην 6666, ἰἰδογιίην θυαίθ)»6, ἐλευ- 
ϑερωϑῆναι. : 

1510. ἡ νῦν δρ μή ἰδὲ ἀον Απ- 
ΘΡΙ, ἄθη Ον. ἁυ ἀἴ6 Μόνον ρο- 
μὰδο}}!; μαι: ἀὰ5 (ΟΟβομ οι! ἐτ ε- 
λεώϑη, ἰδὺ δηάρα!ρ, ἃὰ ἀἷ6 
ΠάσοΡ θοΐδϑυρε ἄσνοι ὙοΡρο μα ηρ; 
ἄδυ αἰΐθη Μίββοιμαι. Ποροά. 8, 86 
ἐπιγενόμενα ταῦτα τῷ Δαρείῳ 
ἐτελέωσέ μιν. 
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10 

1ὅ 

[- .-ἹΦΕΣ [ἘΣ [ᾷ Ὁ ᾽ν: Ι- με Ρε Ρε 

Ις Ἰ( Ἰ- 

ΜΕΤΆΛ ΕΗ ΠΥΒΙΒΟΌΗΕΝ ΤΗΡΕΙ͂. 

Κοιμο 5 121-- 250. 

Στροφὴ α΄ 121 -- 190 --α 191---152. 

ἘΣ ον Ὁ ΛΟ ΜΣΕΣΙ 

Ἐν λα θ ΘΒ ΝΣ ἐν ΞῸ ες σεθα 

ΞΟ ἈΞ Ἐξ λν 

Ἐς το πιο τ λῖο 

ἜΞΟΣ “-- 
ψυ  λύναν αὐ ΞΞΞ αὐξε ι ὡὧΐςΞ 

Ὧν γεν τδν ον πο πον ΞΞε τ 

.ωωππ- - - 

εὐ τ ἐστ τό -αὐο δ» 

οὐ τ ρτξ ὐὐκλ΄πιίιπεει ὦ 

ω᾿ω -- ὧ πῳνν -“ππ 

τ τσ μ 9 Ὁ) 

πε κε ἈΥΛ ῺΣ τί ουξος οὐδε 

ἌΣ δ ελ ενεονοςς 

ΝΣ: 

Στροφὴ β' 158--112 Ξες 118---192. 
,  - 

ὦν πω - 

«- 
 ν.-- Ὁ ΟΣ ΞΞὍ τοῦς, 

ἔν τς ας, πὶ! ρΠχ  Φ ωώω. - τῷ 

ὕει .4..».}-5 

΄-ς᾿- 
ὠλὰ ἘΣ  Χ 5 

11 



42,9: .. ΜΕΤΆΔΛΔ. 

- φΦφιἑῳ ὦ .-ὔὐὖὖὔὔ -- 

ὑπαουγε κι τ ἐο τ τὐχτ πϑτὰ γον 

ΠῈΣ 
τ πε Ὁ τ ὑπ τ Ε 

“-- -- ᾿ 
Ἡνς τ ταῦ τὐλχ χύνι), ἘὰΞ οὐ, αὐτο 

ἀντ ρον Ὁ 2. χὐγὰχ ες Ὶ 

Ζυυ-- υὧσ-ὧουοὐ--ὧὐυ 

ὦ πα θυ Ξ 0) (Ὁ 

πο κυ λυ πὸ τ (ν 

15. υζοξ δι οι τα 

ἐὐρχτς ον 

ἈΡΑΒΗ δδρ." δ ΟΣ πο ΣΕ 

Στροφὴ γ΄ 198 -- 212 --ι 213---232. 
τ β ὑὡρςς ν δ ἐς 

πολ διε κιαν ἐς ἩΕῸ Φ 5 

ΠΡ ἘΣ προ νυ Ἐν δὲ νον Στ ασ εν 

τ ἀλλ τς δ ΑΙ δ 

πα ὠς ο ΞΈΝΩΝ προς 

ἘΠΕ Ὁ 7). τῶλ ἘΞ 5) 

Ξεσϑ τ ἐν δ΄ τι ρὰ ρᾶξ ὦ πὰ ΑΣ ΦΥ͂ δα τιον ποῖα 

πο ΤΣ λυ Ὁ τς 

, Ἷ 

-ς-- ε- 

ἘΠ ἘΣ Ὁ 

Ὁ ἘΠΕ ΤΩΣ 
ταῦτ ΛΒ ΩΣ Τααν τ ἐλ ΣΡΡΑ ΝΡ 

ἘΝ κ᾿ ΟΞΕΙΧΨ ας 

΄ 

--- 

ἡ τὴ ΚΣ ΠΣ ἘΠῚ 
«-- ..--ι 

{δ᾽ .ακτλυξςκ ὡντ  ῶς κτλ: 

ὥ- ὐὐω αυ  ς 

«- ὅπΠπῆῊΝιε ᾿ 

λα σὰ οὐ 

- Ὄχ ΓΟΑΣε. ΟΕ ΩΡΞΞῚ δὴν τὰ δ΄ 
, 

΄-.- 

μξ ἀετὸν ἢν ἘΞ Ὁ ΤΣ τᾶς." 

Ἐπῳϑός -- 238-20. 

περίστις ἐεβννο ἀἰὶς ΑΒ ΙΝ 



109 ΜΕΤΆΑΛ. 

ν 

ΡΛ μοι τς τος ΣΝ 

ΠΡ Ξιουρ ει ο  τ λεσο 

δ, τεξ οὐ ον τ τ 

ὁ 

΄σ- 
πον οἷ το Ἐοτο το ϑδος, τ ΩΣ 

πρΔεσ τς τ τος τρεῖς 

ἀπ ελοτ βες ς τος ς 

ὌΝ εν ΑΥολα, ον ρα ΔΕ ΆΝΟΣΕΣ 

Πα οἰ το ες 

ἐξ τ βι-  δ} “-- 

πῶ Ξε ἘΞ ες 

Εἰ αδε Ἀ ΕΘΗ Ὁ Ὅν. 

εν τινες 

1 αἰ ποξω δ - -ὦυ- 
ἘΣ ἄττα τ 

τ Σ πΞ-  Ξ  εξ᾿-- 

Εγϑίοθς δία. 0η. 

Στροφή 412--- 481 -αὶ 488 --- 503. 

πο τ ἐν νυ ἢ ὅΞΞῚ χα ἡ κ σο λης λως 

Ψ λτρΣ αν,  ἐω τμο 

[2 
΄σ-- 

Ὁ ον ΡΟ τς Ἐπε Τὰ πο σασθαι 

τ ἘΣ ς ΨΑΞΣΙΑ ΡΊΩΣς 

ΣΝ τ κολυΞ σ  ΞΞ 

ο  -Ξ 1.7) ὅπ ἘΞ 

ἘΞ τ Ξ 

ΡΣ τσ οος ὑδλο ιν Με ξξρ σα ΟΣ 

Ἰ Ξτυσ ο  Ἐ ΞΕ χρυ 

Επῳδός 504---515. 
.«ο΄.- ἑ 

ἜΣ νυ 
8 

ο΄. 

αι ΡΞ: 

δ 

.«.ο΄- 

οὐχ  - 

ἾΕΘΕΝ 

, 

γσαις 

δ --ρλ ν Ὡς χ.. 
, 

΄.- 

.-.- τὰ -- 
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ΜΕ ΤΆΉΑ, 

᾿ Κοιπα5 829---870. 

Στροφὴ α΄ 829 --880 --Ξ 881 ---848. 
, 

πὰς 

-λ τῶ Ξν νι κοος τς ΤΣ ΟΞ ΞΟ Α ἐς πὰ Ξυ ο, οὐ ττνν, 

ἘΣ ΡΣ σα ΣῈ ἀνό ὶ 

ἀῶ τη το: ᾿ 

ΚΡ ΝΥ ἀοὶ ὐ Δ ΤῊΡ ἐμξολάρ, Ἐ0. 

μι ἐσ ες χὰ σ 

υυ -- 

ἘΞ δηλόνς λήξο δῖ ε-  Ἰρε κῶν: αν) Αι κλπ ες το ξ. 

Στροφὴ β΄ 849 --δ8ὅ9 --- 800 --8170. 

τ τ ον ἀρ μεν τσὶ μάτι τὸν 

͵ 

΄“ὌἜὌῳ 

Ἐν ΟΟΎΥ ΘΟ γα ρος ἈΠ 

Ἐν ΝΣ Ἐν μδκ δ ἐνοε δ τον 

γ Ἕ 
ἈΦΡῸ τ ΑπΌΣα, ττ ν ΤῸ} ς νων 

" τ 

΄-.-- 
μον ἘΣ Δ ἀσεῖρ τδε 
λτν Κα ἐπ ΔῸΣ 

΄-.-ἀ 

ἜΕΣ ΦΨΝ τ  ΦΡΕ 

λ5} 

ἐν απ ἀρ τ ἄς ἐν δ 

ρα ων ΣΝ 

ἘΡΡ ς οὐ Ὁ 

᾿ 

Δννοῖίο 5 διαβίιηοη 1058--1096. 

Στροφὴ α΄ 1058 -- 1009 --- 1070 --1081. 

ὮΝ κὐν πο λξ ας ΟΣ ΚΖ Ἐπὶ τ ρους 

ἐλ αν τύπ χα Ἐκ ἢ νυ ον δ) ΠΣ 

τω ἘΦ Ὧ 3 Σιν, το σ  πτιῦ, τῷ δ 2 

Ἐπ  ΚΟΣΕΣΕ : 

πα ὦ ΞΟ δ 

Ὁ ὦ Σ 
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(1245) 

ΜΕΤΆΑ. Ξ 

Φῶς μὰ δ Ἐπ κλ,- Ξ  ξΞ ἀραξος.- 

ἡ ΣΡ ΜΕ  Ἐ ΞΕΙΕΞ 

Στροφὴ β' 1082--1089 -Ξ 1090---1091. 

ΞΞ Ὁ νν ἐΞΞ ΤΟΣ 

Ἔτλο.-- χ" - 

ἘΣ τ σα ΣΕ λυ δελδούοθεις 
͵ 

δ ἘΞ τ νἀ λ, Ξλνο) τ»: τ πλ τ τπτρογες 
«μὰ Μμῳ, 

ὌΟΣ, στο προ 6λ᾽:-Ξ- ν- : 

ἀοϑᾶπρ ἀπὸ σχηνῆς 1252--1281. 

Στροφή 1232-- 1252 ΞξΞ 1258--- 1212. 

ὝΉΩ, ΘΙ ὧν Ὡς. ᾿ 

παν σε ΦΥΕ Ὁ ἘξχουςΞ 

͵ 

--- 
ἐκλο  Ἐπ 5} ἘΞ ; 

πω γῶν προ λετςς τὴν τε ΕΞ τ τ πλβισις-- 

οι π τς ΝΟ 55 

τ ὡς ΑὉ) 

εν ει πα νου ον ὁ 

-χ- Συξ ῷῇ [Ὁ :υ-] 

“ψωω 

ΟΣ χε εν τυ δ 15 

ΡΞ ΜΝ; 
Μμῳωνω ἈΟΣΞΑ 

ΕΣ: , » , 

σ΄. ,σς σας 
τ {ἀκ ύτκ  υτρ λι ττ κο κι: Ὁ, 2 Ὁ 

, , 

4 ΄ς.-Ν ας ὩὟ 5.4 ἘΞ: - τ 
ο  τΑναΝν ότι). τῷ ἜΘ ἀκ 

ἘΣ ἐν ὙΦ Γαλ ν- Ἃ 

Ὀγιιι65 διίαβίιμοη 1[3984--1307. 

Στροφή 1384 -- 1390 --Ξ 1391---1391. 

΄“παΟς ς 

εν Ὁ, ππχο τ 

’ 

Ἐπ .2..ὺ..Ξ λαύξρω)ε:- 

Ἰ πστς,. τ ἐς 

, 

. .. - ΣΝ ὩΣ ΩὩ 
τ ἀπ ὁ... ὙΦ ΩΝ ὙΣἘν ἡώ ῳ 

100 



1606 ᾿ ΜΕΤΒΑ. 

Κοιηπιος 1398. 144]. 

(40ὴ ὦέυ-ὔὀ - ἡ τς 
(1407): ᾿ΣΑ θε  Ὧε δ που κεῖ γος 2 

(1118), Ζυυ 

σῆον Ξε  σ λον 

, ’ ὙδΣ ΤΟᾺΣ 

ποι ον. ληεξυυ 

(1410) ν ἘΞ ὩΦΦΞ ΟΞ στ - 

Ὀιι τ: ιν τς Ξε ο ἐϑλῦεν: 

Ε1 

ἰώθξα, διττὸν Ἄν το τον Σρὶ προ τον 

τ Τἷἕ“’ σΤΖΊῖἷ΄  “““Ἕ ΠΠΠΡΠΠΓ΄΄ἷὃἷὃἷἝἕὃὃὃὃ ᾽ 

Ῥρυοκ νοὰ 1. Β. ΗΠ 5 Θἢ [614 ἴῃ 1,οἰρεῖς. 



| 

ΦΟΡΉ ΚΝ 
ἘΕΒΚΙ ἘΒΆΤ 

 Ὗ, δΟΗΝΒΙΡΒΕΎΙΝ, 

5Ε ΛΉΗΒΤΕΒ ΒΑΒΝΡΌΟΗΕΝ; 

ΤἈΛΟΒΙΧΙΕΒΙΧΧΕΝ, 

ΠΕΙΡΖΙ6, 
ΨΕΙΘΡΜΑΝΝΒΟΗΕ ΒυΘΟΒΗΛΝΌΜΒΟΝΑ. 

1854. 





ΕἸΝΠΕΙΤΌΝΟ ΖῸ ΠῈΝ ΤἈΛΟΗΠΙΝΙΒΆΙΝΝΕΝ. 

6 Ηδγλκ]ο5. πο ἀδΥ ΕγΟΡογαης ΟΘ0}}8}18᾽5 ἅτ 
416 δοῃῦπημθηῃ [οὁ]160 ψ 6 ἀἃ5 ἀμθγοἢ) ΟΥΑΚ6] νογῃοισοβαρία 
Ἐπάδ Πηάεοί, ΠοΙδηθῖγα, ἀ16 ψοΒ]θηθηάθ {ΠΡΌ ΘΡΙ 465 [1π- 
6115, ἀγχοῦ [γον] Προ Τοὰ Ὀαδβϑί, Ἠθγακ 5. ΔΡ6ῸῚ ἄθη) υὑπ- 
νοΓ ΘΙ ΠΟ η Τοάθ ἀθγοὴ γον ηηαησ δυΐ ἄθηὶ Οδθία Ζαγοῦ- 
Κοιημηΐ --- 445 ἰδὲ Ἃ6Ρ τηνι 5.6. [ηΠ181{ ἀϊ6 565 ΠΙΓΔΙη Δ᾽ 8. 

ϑοΠθη ΨΜῈΡ Ζιηᾶοῃδθί Ζζὰ, 16 ἀθν ΠΙΘΒίον ἄθη ΝΥ- 
{ΠηΠ05 [ἅτ 5οῖηο δι ιαηρ σοβίδι!ίος Πδί. 
ΠΡ ΚΙ] 65 νοὴ ΤΏΡ θη (1106. 510 [.) θοφυνηρί ἀθη ΑΟΠ6]005, 

ὙγΘΙΟΠΘΥ 510}. ἀπῇ Ὠοϊαπθῖνα, ΤΌΘ 465 Κδηϊσα Θθηθαβ. γῸ0 ἢ 
ΘΙΘΌΓΟΙ ἴῃ Αθίο!!θη, ἰδῆσα ἀπἃ οἸγρ ΒΘ Θη ἢδί, 1 Ζννοῖ- 
Καιηρδ τη 6 τὴ ἀν 1ἤγοῃ Βοίίον [γος [ο]σοηάδθη Βγδκί 
ὯΔ0}} ΤΙννηίῃ (554 [.),. 6] ΟΠ 65. Γ᾽ γο] ΑἸΠΠΡἢ] ΓγΟη ΠΟΙ 415 
ἘΡΡΉΘΥΡ θοϑιἰχζί, ΑΙ58 πηίογννοσα Νθ8505 θϑῖ Ηϊη  θογγσθη 
ὍΡΟΥ ἄθη ΕἸκι55 ΕΘ ΠΟ5. 510} δὴ Πθίδηθῖγα νοῦσθῆῃΐ, ἀαγοΟ τὶ 
δἷηῃ Ρίθι! ἀθ5 Ηθγᾶκὶο5 ἀ16 Βειιιϑί 465 Κοηΐδιγθη. ϑδίοιθοηῃά 
σίοθέ ἀἴθ5 ον βίῃ η}}1ϊ{ ἀθπὶ αἰ ἄονῦ ΗἩγάνγα νϑυ 565 ΒΙαΐ 
ον Βοίδηθῖγὰ 415 Ζϑιθογ 6], ἀπγο ἢ) ἀδϑ5θὴ ΥἹΟΠ ρα. Αηνθῃ- 
ἄσηρ 516 ἴἢγθ5 Οἀδίίθη [1160 6 ἈΠΙΘ ἢ] θα. 8 5101} [6556] Κὔηηβ. 
ΠΡ βου ηῃγ 65. ἰδηρ6 Ζεῖζ ᾿ἢ γδγβίθοκ ὁπ ἀθθγᾶιο}) ἀᾶγοπ 
Ζὰ ΤηΔΟΠ6η, 850 οἷΐ διῇ ΗθρΆΚΙ65, ὉΠ, (ΛὍΥ 516 ζιι φυνοϊ (θη 
Μία!Ι6 δι15 ἄθῃ Ηδπάθη οἰ π 65 Ὀπρθι ἄπ θοίγοι ἀπά ἄθγοῖ 
ὭΟΘΟΝ δἰάγκογθ Βδηάθ ἀν Πδηκθανκοὶΐ δὴ 510} σοκηῦρ[ι Παΐ, 
1 πηΐίγοιι σουνογάθῃ [5[. 

ΟἸοΙο. πὸ ἀθν οι! ας Ὀορσηηθη ἀϊ6 ὙΠ ὑμἶνί 
βίῃοιιβ, ἀθηη Ἠθυγβοθον ΜΙ ΚΘηδ᾽ 5, “Δα ΓΘ ]δσίθη ΑΓΡοϊΐθη, ἡν6 1 0}16 
ἄδθη Ηρα κ] 65 πηθὶϑί νοη Ηδι8 υπὰ ΒΔΠΙ 6 [ογη Ππα]ίθη (94 [.). 
ΝΟ ὙΟΠ ΡΥ ησιιης ἀθυβ θθη σἱοθέ ἀ16 ΠΙη ον ϑσα ΕΤΙΟΥ- 
ἀσηρ ἀ65 ΙρὨϊΐοβ, πη} ἀθββϑθη γαίοι, γγίοβ γοη ΟΘΟΠΔ|18, 
ἨθγΚΙο5 ἔγάμΠοῦ. 1η ϑίγοιυ ρογαίηθη ὑπ γοὴ ΘΙ Ποῖ οΓ 
ΒΟΠΨΘΡ σοκγᾷηκί ννὰγ, ΑΠ]455, 6455 Ζθι8 ἄθὴ Ἠδγακὶοθ ΖῈΓ 
δίγαίθ δῖ οἷὴὺ 28} δἂῃὴ ΟΙΠρΡΠ 16 ἤδΔῸ [,γάϊθη γνορκϑαί 
(247 [{.), Βοϊδηθῖγα ἅ06 1, ἄθιη Ευγγϑίηθαβ σοσθη θοῦ (68 
Ομ α.Ζ65. Βογδυθί, τϊζ Πγ}}05 νοη ΤΊΡγηῃ Πυομνθη Τηϊι55 
{398). 8516 Πηᾶοί Αὐΐηαηα θδὶ ἰἢγο5 (ἀαἰίθη αἰίοη (Οδϑί- 
ἴρουηάθ Κουχ γοὴ ΤΎΔΟΠΪ5. δὴ Θοία, ψἄμροηά ΑἸϊηηθηθ μμϊΐ 

1 Ἔ 



Α : ΕἸΝΠΕΙΤΌΝΕ 

οἰπθηὶ ΤΉΘΙ]6 ἀν Κιίπάοθυ ἴῃ ΤΊγγηί Ὀ] οἰ θέ, οἷη δηάθυον ἴῃ 
ΤΏΘΡθοη ψΟΠηΐ, νυρ]. χὰ 1141 Νδοῖ Αὐϊαυΐ ἀθὺ ΕΤΟ ηΖοΙς 
θ6ὶ Θιηρμαὶθ χιθιὺ Ηδυακ]θ5. πηϊΐ οἰποπὶ ρον (2661.) δσοσθη 
Ο60118}1ἃ, ὑπὸ ἀν {Πππὶ οἰνθάθη νογθη παϊίπθη [ο]6, ΕΠ γγίοϑ᾽ 
ΤοοΙίον, τ ἀονγδ]ν 510} δι θοιηδο! σοη. ΝΟ ἀογ ΕΟ ρα ηρ 
ἀογ δίδάς πηὰ Εγηογάπησς ἀον [ΠγΊσθὴ ΒΟ οκίὶ 6 ἀ16. ἢ16155- 
ΒΘ οθὲ6 [Ο]6΄ πὴ ἃπάθνη Κυϊορϑθοίδηρηθη ἀμ γ0}} δοίμθη Ηθγο]ά 
1105 πο ΤΎΔΟΙΙ5 γογᾶιδ: Θ᾽ 86 ]|08ι ὑοῦ ἃ ογρο- 
βθιγρ Κοπδθοη δι Εὐθῦδ, ὑτθ ἀθὴ Ζθιβ οἷν Παῃκορίον χὰ 
θγησοη ππὰ ἀθϑβθη δ γθγαηρ ἀονὶ [ἅν 4}}16 Ζεοῖϊλ χιι σγΐη- 
ἄθη. [Ιηχυβοιθη οὐΐάῃγι Ποϊδηθῖγα ἄπγο οἰπθὴ πμθουΐηθη 
Ζυϊγᾷσον, ἴῃ ΘΙ οἤθιη γογ δ ] [η155 [016 σιμὴ Πθνακ]65. βίθῃο, 
πὰ ὑτθ ον δομηηδοῖ χὰ Θηίροιθη, [ἱΐ οἰηθη Κορϑννοῖθο 
ὉΠίρου οἰποη ἤδοΐθ Ζζιὶ ΟΠΠΘη --- ἀοΡρ οἰοθη Πιαϊΐα ΗΓ, 
1 ΠΟΘΙ πἰ6 χζυροιηαί Ποῖ --τ, βαπᾶρϑί 516 ᾿ῃγο ἀθδ}} ἀπ Γο ἢ 
[0 Π85 οἰθθη τηἰΐ ἀἄθη ζδιθονῦ 65 Νθ5805 σοϑίγδημκίθη ΡΘ0]08. 
ΒΟΡαΙὰ δι. ἀϊθϑθη Βθίμη [6] θυ] οἰ θη Ορίο δηροὶορὶ πδί, νυγὰ 
δ ΔσΘΉθ]Π ΚΠ 10} νοὴ [ἄγου θα. ΒΡδηἀ αιδίθη ϑοιηδαυοῦί 
πἀπὰ οι ]οἀογῦὶ θη πῃΘΟΠ α] ἀἰρθη [1085 ΘΙ] δὴ οἰηθῃ 
Μοογίθιβθη. Νδομάθιη ἀθι γιὰ Ηγ]}105, ννϑ!ομθη Προ ποΙΓἃ 
διβροϑαηαίς παι, '᾿τῷ Κυπάθ νοῦ ἤθη ἰᾶῆσα ἃρννθϑοπάθη 
γαίου δἰ χα ῃοίθη, ἀΐθ Ποιροιβοπαῖαηρς 465 ἰοα Κγαηκοη ΗοΥ. 
ὭΔΟὴ ΤΊΔΟ 5. δηροογάηθι δ, 61}0 δ΄ χηἱΐ ἀθν ΒΟΠΓΘΟΚΘΠ5- 
Βοίβομαί.. νόγδὰβ: ψογαυ Ποϊδηθῖγα ἴῃ ΤΠ ΙΔ η05 510} (85 
ΤΠ Ρθθη πἰπηηΐ. ΝΟΙΠο τὶρὰ Πθγ. γοη βθίηθη Κυϊοσϑθυίθη 
ΠοΡθοΙσοίγασθη. δ δ] ἃ δγ, ἀδθὺ ἀ16 (ἀοκίβοιιθ Βοϑῃοῖῖ 56 165 
δάθιη οι θ65. δηκίασὶ τἰπὰ ἢ80}} ἤδοιια ἀὔγβίοι, ἀσγο Ηγ}105 
γοη ἄδθπ) Ζαιῦθοῦ 465 Νθ5805 Νδοιγιος οὐ, ψιρὰ Γ᾽. νοη 
Ἐδοποσοάδηκοη Δ σοΙθηκί, ἀἃ ΘΓ ἀαγοἢ) οί η γ᾽ 5 ΤΠ αὶ ἃ](6 
ΟΥΆΚ6Ι νο ] βία ας 510}. ογ ἅ!]] 6 ἢ 516 }}, ἀπ ἡδομἀθη) οἱ ὕθ6 
ἴο]6 νογίἃρσί, ᾿ᾶβϑϑυ 6 510} ππίον ἀοἰοιαης 465 ΠΎ}108 δι ἀἄθη 
Θεία 50} Πδη, ἀτῇ ἄθῃ ἀοτί ζΖιὶ δυο θά ΒΟ οιἰοΡΠ διι θη 
τὰ μεοδβίοϊρθη. -- 

50. γἱθ ] ψ|ν ἀηίογγ!οἢΐοί διηά, μαΐί Καὶπ Πνδπλα 6 Ὶ ὙΟΙ 
ΒΟΡΒΟΚΙο5. ἀΐοβθη ϑδροηβίοι θϑαγθοϊίοι, ννἅγ θη ἴῃ [δβϑὶ 4116 
ἀθγΓΙσοὴ δου αἰίηθη Τγαρδάϊθη ἀον Αἰ πιο βίο ἀἰθ δῆοερο σ6- 
βαμηΐ μαϊίθ, ὑνθ]οΠ6 Βόρηο 65. ργαπη 52} 10}. δ᾽ 0. χιι Νιιίζα 
τηδοιίθ. 6 πῃ ἀη56} ΠΟ ον ἄθη ΜγγΠ05 ἴῃ ἀ6ν γο|Κ8- 
5ᾶ5σ6 πηἀ μοὶ δρ᾽βοιθη ππάὰ ᾿γγιβομθη ὨΙΟ ίθγη οὐδ ἄθη [ορο- 
δγάρη θη γογροία πάθη πα βοίηθη ζνθοκοθη σοπ)ᾶ55. ὑπ ρ 6] 0}}- 
(60 Πάῦ6, ἰδί μοὶ ἀδθὺ Πάγ ρκοῖϊ ἅ! ΘΓ Ὁ 6} 16 βοθ νον Ζὰ 
Βάθθηῃ. [ἴῃ βοῃθη ΓΘΙΟΠΘη ἀϊθ Ζοιρηΐβθθ ἀ00}} ἴῃ, ὑπὶ ἀϊ6 



Ζῦ ΕΝ ΤΕἈΔΟΗΙΝΙΕΒΙΝΝΕΝ.᾿ ὅ 

ΕἸροη ἢ] Ο Κοὶ ἴθ τυθηϊσϑίθηβ ἀον Ἠδιυρίχῦσο απὰ ἀϊα Μο- 
γα ἀον Νοαθυιησθη ΚΙΔΓ Ζὶὶ ΠηΔΟ θη. 

16 Εμπο ἀθ8 ἢθυδκιθ5 ἰΐ Πα Π ΘΙ Γἃ ϑθῃδγί ἀδν 
δίδηηηηθᾶσο 46. Αθίο!οῦ δἃη. ΥΟΥΡ ἀ6Γ Εγοθογαηρ ἀ65 δοἢᾷ!- 

Ο ΒΟΠΘη ΡΘΙΟρΡΟηΠ65 ἢδίί6 5810} Ἃ6Γ ἀοΟΥ ΒΟ ϑι.διηπη ἴῃ (8 
ΤΟΙΓΑρΡΟ 15 8 Θοία τη Αδίο] θη νοῦ πηαοί, ννογαιυΐ 516 ἄδηῃ 
γοὴ Ρίηάο5 ΠῸΡ ἄθη ΕγοθθΡαησϑζαρ σϑιηθ ΟΠ ΔΙ ΠΟ} τἀηί6Γ- 
ὨΔΏΠΊΘη. 6 δΐ6 ἀρ 8} ἀΪ6 ἜΤΗ ΠΝ ἀν Ηδγακ]  ἀθη δὴ 
ἄθῃ ΡϑΙοροηηθ8 βοϊίθηά ζχὰ τηδοθη ΡοΠδιυρίοίθη, 50 5016 
ΗδυδΚ]65. 510} τϊΐ ἀογΓ ΤΟ ΟΡ 465 Αθίο] θυ κῦπ!ρβ Οθηθιβ 
νου} } ΠΡ 6 η, 115 ΘΙ Οον ΕΠῸ ΔΈ556 ἀγροὶ ἀπάδιϑα δῦ}- 
Π6η (Ζζιι 54) ΗΥ]}]05, ἀδγ ἥρως ἐπώνυμος ἀον ᾿Υλλεῖς, 415 
Ἃ6Γ ἄϊἰθϑίθ θηίβργοβϑθη 86]. 

ΒΟΡΒΟΚΙ65. ᾶᾷϑϑί πὰῃ ἄθη Ηδι. βο] ΘοὨ Π]η η80}} Ρ] ΓΟ ἢ 
ΚΟΠΊΏΘη, ΠῚ 510} οἷῃ γϑοῃἰηηᾶϑβιροβ ΕΠ ΘνυοΙθ Ζὰ ΟΥΓΙΏΘΘΗ, 
ΟΠΠΘ Ζὰ β8ᾶ5σθη, ΨΔΠηΥ πὰ ΟΠ 6 σοκοιηηθη. ἢ ὶ6 
Βεβίοσαηρ 465 ψ]ιἀογν ἂν ρθη ΕἼΓΘΙΘΓ5, ΘΙ ΟΠ 6. ἰΙδησα ΖοιΕ (6. 
Ὦ. χιιροϑβοίχι ἢδί, μοίγοι ἢ. δηά] 0 ἢ νοὴ ᾿ΠΓῸΡ Αηρϑί ὑπὰ 516 
σΙΘθΓ 510} πὲ] 50 ἀδηκθΆῸΓ ἄδθιη ἢθν. ἢΪη. δσθροη [1658 
Ριηάδιοβ (ἴγ. ἴη0. 50. δι.5 50|0}}. ]|. ὦ, 194), 'τὰ 416 γὙεγ- 
θιπάσπηρ ἀ65 ὙΠΟΡδη βοηθη Προ] άθη τ1ΐ ἀἄθῃ Αθίο! θη ζΖὶ 1η0- 
{ἰγ]Γθη, ἄθη Ηδγ. οὔϑὲ θθῖπὶ Ἠδυδα! Π 0] 6 465 ΚουθοΓῸ5. 8118 
ἄθη Ηδάθβ τη Μοίθασγοβ, Οθηθιιθ᾽ ϑ0ῃη, Ζιιϑϑιητη θη 6 6, 
ἄδὺ ἴῃ δησθῃΐ, βθῖη6 δον ϑίθν Ζζὶ ἢὨθΙγαίηθη. Εν βαρί Ζὰα, 
6} ἤ8ὸῃ Καϊγάοη ππὰ ἀρθογνιηάοί ἀθη ἴῃ δι] ϑσοϑίδ!  σοσθη 
1 δυϊΓοίθη θη ϑιγοιησοίί. ΑἸΟἢ 416 σθιηθῖη6 δάσο ᾿ᾶ5ϑι θυ. 
οὐδ ννοὶΐ ϑρᾶϊον. ἢ, σθνηηθῃ, 8415 ΟἿ᾽ ΘΓ 5. 416 Κἄιηρία [ν 
ΕπΡγϑίμθιαβ βοβίδηάοη ὑπὰ ἄἀθι Ομρ 416 φοάϊθηΐ ἢδί, τυρὶ. 
Ἀρο]]οά. 23, 7,8. Βιοά. 510. 4, 84 Π' Βορῃοκ]ο8. πἰηθοθθη 
πλ55.6 ννϑιο θη, ἀδιηϊΐ ἢ. 4|16 ἀϊὸ Νοίἢ, ΘΙ] ἢ 6 1}Γ 
αδίίο ἴῃ] Βιοηϑὲ 465 αν 565 Ζὰ ΘΥΙΓάΘ Θη Πδίϊθ, 
τηϊ θη ὑπηἀ 510} ἴῃ ἀδ' ϑοΠμυ]6 ἀδνΡ [μ᾽ ἄάθη θανᾷγΘη 
Κοπηίο. 6 ἀἄϑλοι Ῥδσϊθηθῃ 4180 οἵϑί ἤδοῇ (6 Ὑοιπηδῃ- 
᾿ὰησ, 406. πηη}} {610 8} ΠΔΟΪ ἀθγ561Ρ6η. ΠΘΠῊ 68 ον! ΖῈῸΡ 
(ΠΡ Κι θυ πα  ογοὶ ἄθι ΠΟΘΙ ΠογΖίρθη Πυ] ἀοΡη, (858 “ἷθ, οθθῃ 
Ζ οὶ ἄπ γΓο) Ηδν. οὐ] δι, ΒΙηἰογ ἀγθὶ ΠΓ65 ἤΘθΘη5 [ἢ ἀ6Γ 
ΒΠ6 πἰομς ἴγο νυἱγά, ἰγοίζάθηη 061 τη ΓὔΡΘη ον. [1680 6 
πη Τγτοὰθ ἄθη ΠΘΡΡΠ ]ΟΠΘη (οιηδη!]θ χαυροίμδη Ὀ]οὶθί, ὕοη 
ΥΟΓΠΠΘΡΘΙΠ φον!ηηΐ 516, ἀἰθ σὺ ΠΟΘ ΟΠ] ΟΚβα] θη βίοίϑ 
γον οΙρί ϑί, ἀ65. Ζιβοιδιιθυ5 ΗδγΖ τηὰ ἰηπῖσο ΤἬ ΘΙ ΠΔΠΠη6. 

ΕΘΥΠΟΡ: ᾶϑϑί 50ρ}}. ἀθῃ ἢρι. ρογδάθϑνθοβ νοὴ Ρ]ΘΙΡΟἢ 
1η1{ ἀδὺ ᾿πηροὴ Οθιη] ἢ πὸ ΤΊΡγη ἢ ζίθμθη (554 [].), 
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ποτ ἴθπὶ Ονάϊι5 Μοί. 9, 108 ππὰ ὅδηθοα ἤθγο. Οεοἱ. 498 ἢ, 
- πὰ ἀδ55 ἀἴθβοῦ ἄθηῃ Ηθν. γοροίουε ΑΥὐ408 ᾿ᾶϑϑί --- [Ὁ] θῇ, 
850 ΥΘΡΜΘΙΪΓ 6 ΠΔῸΪΪ ΔΟΥ ΠΘΡΓΒΟμθ μάθη ϑαρο Φάἢγα ἰᾶῃσ ἴῃ 
Αρϑίο!θη. θη ἀδ5 [πίργοϑϑο 46 Δϑίο! ον ἰογάογίθα 65, ἄθῇ 
Ηδγ. βίοι τηδρ! δὶ θὴρ Ζὶ Θ6 56] }|6η τη ΥῸΡ 41|16ὰ ὨΙησθη 
ἄδθη ΠΥ}105 415 ἴῃ Αθίο! θη βοθογθη ἀρ Ζιιβίθ! θη, Ὠδνιμ Ὀ]οι θὲ 
ΘΙ ἴῃ 8|1|6ὲ ἀρυισθη ΕγΖά ΒΒ] ησρη ἀουῖ ἸηΘἤγογο ἀδῃγο --- ἀγεὶ 
βαρί ὨΙοά. 4, 86 ---, 15. οἴη [{Πηροίδἢν 1 γϑγδη]αϑϑί διιβΖι- 
νΔη ἄθγη. ΑΒ ΘΙ ἀπὶ δἰ πθ ἢ ὉΠ ΓΙ} θοραηθθπθη ΤΟ 8018 
σὰ Ὀὔββθηῃ γὸρ ἀδῆηθη πἰθιΐ πη] 5δηηπηΐ 561 η θη ΘΠ η ἩΣΠο5 
πὰ ἀθβ56η Ρᾷἀασοσρη [,10}185 (Ζιι 757), θΘβίθις ον ἄρῃ Καμπιρῖ 
τη ΤΗρΙοἀδη]858, ἄκη 6Ρ τηἷἱί ΠὰΠ[6 ἀδὲ Δ ηΠηδίίοη Πρ πο  Γὰ 
μον! σί, νογδαῖ 6 ἀἄθββθη γἄμθ . Ί 506. ΠΡ Πάπθη Ὠγγορὶ- 
ΒΟΠΘη δίαπη 65. Π80}) ΤΊΔΟΙΪΒ γνουρδηχί, νρὶ. ῬΠθγοκγ 68 
5001]. Αρ. Ἠποά. 1, 1212. ΗδΙ]δηῖκοθ υπὰ Ηδγοάογοβ. Αἰἢ. 
10, 4105. ΔΑποὴ μοὶ Αρο!]οά. 2, 7, ὅ θερίθθί δ. 810} οἰφὶ ζὰ 
Κογχ. ϑόρῃοκ 5. σονηηΐ ἀπγο ἢ βοὴ Βιομίαηρ δι ἄθῃ 
γοΟΥΙΠ61}1, ἀ885 αἴθ Τἀυβομαηρ ἀ65. ΠΟῸΝ ἀπο Ρ Δἤγη θη Ππηρ θη 
γΥεῖθ 65 ἀσγοῖ Νο55085 {πὶ 850 παι ΡΠ ΟΠΘΙ ΘΥβΟ οἰ ηΐ. 

85 Αρϑηίθι θ᾽ ἴἰΐ ἄρ Κοηϊδιγθη ΝΟ 5505 
γον! ηἄθη 4116 ϑασθη [Ὁ ΠΊΘη πλϊΐ ἀ6πὶ Ζιρα γοη Αθίο] θη. ΥΥΤΘ 
οἴπη415 διι αἰ θη γαβθηϑθιηί θη, 80. ΨΨᾺΙ ΔΠῚ ΔΙΊΥ ΚΙ] 80]! 6ῃ 
ΤΉΓΡΟΩΘ 500}}} ἡ πρὸς ᾿λΑχελῷον. Ἡραχλέους πάλη ψ 1 
Ἡραχλῆς ἐπ᾽ Εὐήνῳ τῷ ποταμῷ Νέσσον τιμωρούμενος 
ἀδνσοβίθ!!, Ρδιβ. 8, 18, 7.9. ὕπη5ἰ8πα]1οι μαίι6. βοοπ Αὐ- 
ΣΕΥ γοη ῬᾶΓΟ8 ἀἴ658 ΑΒΡοπίθιιθι σοβο μι! ἀθῦι: ἀθβϑθη 
ἔαϑί ἀγδιηδίϊβοῃ διβσοί γίο5 θάϊοι ΒΟρΡἤΟ 65. οἰπο Εγασθ 
Βοπαίζίο. ἢ Ααο μ6ὶ Αγομ !] οο ο5. Πᾶς 510} Ηθγ. ἤδοῖ Β6- 
βίθθην ἀ65. ἴῃ διϊογϑσοβία! ἐ σοσοη μη Κἄιηρ πάθη ΑΘ 6]005 
ἴῃ Καϊγάοῃ δυΐ, δὶ5 ἀϊ16 Εγῃηογάμπηρ δἰπθ5. βομβῦποη Μιιμηά- 
ΒΟ θη Κοα μὴ ἰοΥ γί. ΑΙ Νϑϑθοβ ᾿ηπ](6ῃ 65 ϑίγοΠΊ68 
ἀοΓ Πο᾽δῃἰγὰ Πι61468 κι {πππ ἱπὶ ΒοσΡΠ ἰϑί ---- ἀμεσϑὲ γάρ 
σε πάμτταν οὐ διάξομεν ϑ5δρία 6. τηϊΐ ᾿ΡΟηἰβοΠον ΑΠΙρ]θ0]16, 
Υ6]. τὰ ὅθ00 ---, 1655 ἀογ ΠΙΟΠίΟΡ 516 10 ἰδῆροῦ βάρ ἄθῃ 
δγ. δὴ Α|]}6 Νοίῃ. ᾿δῆπηθη, τ]. 516 τ οδα (ον Βονοι- 
Ῥυησ ἀθ8 Δοῆθίοοβ πὰ μοὶ ἄθῃ Καιῃρί πὶ ἰἤγθη Βοϑβὶ(Ζ 
διιδσθβίδη θη 06. 6 αἰίθῃ Κιιῃβίγομίο. ΙΔηἀθη 65. 80η- 
ἀογθαγ, ἀ4855 ἢ. οὶ ἄθη δογβθιοῦ (65 Κϑηίδυγοη 50 υἱθὶ 
ὙΥοτία ᾿ΔῸη86 τπὰ Ἢδγ. χύὔσογιθ, ἢν δὶ ΠοΙίθη, τυρὶ. 10 
Ομγγβοϑβί. ΠΧ, ρ. 0666 Επηροι. δ'ῇαθ 16π6 "61 Αγ] ΟΟΠ 05 ἀπά 

Ἢ ΤοΡοΡ ἀϊοθο5 ἀϑάϊομν δυβίγ! οι ΡΒ] ΟΙΟρι5 Ταμγξ. Ι, 148 [΄΄. 
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αιὰριηδηδι (σα 880 [) φοίδάοϊς παίίθη, βομϑίποη. Ονϊάϊις Μοί. 
9, 1181. υπὰ ϑθηθοᾶ οργο.. ΟΘοἱ. 500 ἢν τὴς ΒΟ ἢ 5βθημοὶΐ σ6-- 
Τηϊθ θη χὰ μᾶΡοη. πο ΠΙοάογοβ ᾿ᾶβϑί ἄδθη Καοηίδυγοη ογϑὶ 

ο 81 ἴδν, πιοἢΐ τηϊ 6 ἴπὶ Επιθπο5. σϑίγο θη τνογάθη. 
Νάομϑιί Αγ! οοῃο5 μαΐ ῬΟΙΒαπάΓο5 γοη Ἀποάοϑβ ἴπ 

ος Κ561)86Ὁ ἢοργδκίοῖα νοη δ. απηὰ Πδἰδηθῖγὰ θγζᾷῃ](, Α ΡΟ οά. 1, 8,5. 
16 ΒεοΙοΙἀϊραηροη το ϑοίίοη 465 Ευγγίοϑβ 

πὰ ἀθγ Επυγγίϊ θη [α]|]6ὴ ΠΔῸῃ 2671, ἰῃ ἀϊα Ζοὶϊί, νο 
Ηδγ. ἄθπι Επγγϑίποιιβ ἀϊθηΐθ, ἀἴ6 Εγπιογάπηρ 465 [ρῃ 105 π8 0} 
ἄθη Κἂμπιρίοη, 38 ἴ. [Ι͂ἢ ἀ6Γ Θάγβδβθθ (8, 957. 21, 38) 5εγθί 
Εαυγγίοβ ἀσγο ΑρΟ]]οὴ ἐν δώμασιν γοΥ ἀδ᾽ Εντπονάιιη 8 465 
Τρμιῖοβ. Μ|ιΐ ἀϊθβθπὶ {γΠΠ} (21, 18 [.)ὺ Οἀγδδβθιιβ οἰηϑδί ἴῃ Μ65- 
5606 ΖιΒΔΠΠΠΊΘΠ, 415 616} ὈΠΊΠΕΡΖΟΡ, ἀϊθ6 νοὴ ἀν δι 46 σο- 
βίο! πο συν! δίαίοη πἀπὰ δα Ιου ]]6 ἢ Ζὰ ϑαομθη, Βοὶ 
γον ΘΙ σοη Ποῖ δ ΕΓ ἄθπὶ Οάνϑβοιιβ θθθη 16η6η Βορϑθῇ 4685 
Ευγγίοβ βοῃθηκί, σ ον ἴῃ ἀ6Γ Οάγδββθο 416 Θπίβοπθιἀθηθ 
ἈΟ]6 5ρ 16}. γόη Μδββθπθ ΜΜᾺΣ ΘΙ ΘΙΟΡ 80} ΤΊΡΥΩΙΒ ξ6- 
Ζ096η, ΜῸ ΗθγΆΚΙ65 ἰπη ξεῖνον ἐόντα χατέχτανεν ᾧ ἐνὲ 
οἴχῳ, ΟὈΒΟΠΟΙ 6 ἴῃ ἀν ΤΠδΐ 16 νοῖ Απίο  γκο5 δηΐνοπ 6- 
ἴδηι ἴο588 γουθοῦσοη ἢἰ6] 1. ΠΡ ξενία πδοὸὴ χὰ υγ 6] 6ῃ 
γγᾺ ἄἀθιη ῬΙΘΒίο: ἀὰ5 ἰγὔμου Βορθρηϊθα 465 Εαγγίοβ τηἱϊΐ 
ἨΘΓΆΚΙ65. πο ΐ ἀπθοκαηηΐ. ΥΘηΙββίθηβ ναγάς ἀϊ6 ΕΤΟΡΟΓαηρ᾽ 
ΟΘΟΠ}18᾽5 υπὰ ἀἰα Ζάομίραησ ἀον Επγγίάθη ἰγὰ ἢ γορ 6ρ1- 
ΒΌ θη ΠΙΟμίογη θοδαησθη. Εἰη αἰίθβ Ηοιμθυίβομοβ Ερο5 Ὧ65 
ΚΥΘΟΡΠΎ]Ο5 γῸη ϑΔΠΊΟΒ, Οἰχαλίας ἅλωσις, [θιογῖθ ΠΔΟῸἢ ΚΔΠ]1:- 
ΤΏΔΟΠ 05 61] ϑίγθοη 4, 038 Εὔρυτον ὅσσ᾽ ἔπαϑεν καὲ 

ο ξανϑὴν Ἰόλειαν. ὈΪϊ6 βομῦπο [016 ΜΓ ΒΟμοῃ ἀογί ἄδν Αῃ- 
1455 ἀ65 Καιιηρίθβ, ψἴ6 ἀδὺ δἰ ζΖίσθ ἀδγϑιβ θυ] (Π6 γογθ. με- 
βίδδ., γὙ8]. ΟΥΔΠΙΟΓ. Απη. Οχ. 1, 527 Ἡρακλῆς ἐστὶν ὃ λέ- 
γῶν πρὸς Ἰέλην" 

Ὦ γύναι...-.τκαῦτά τ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖσιν δρηαί. 
ΝᾺ ἰδί ἀϊθ ἔγασθ, ον" Ηδθγ, ἀ16 [οἱ ἰὔνγ διοῦ θθσθηγίθ Οὐβγ, 
νὶθ ΡΠΘΓοΚγάθ5 ὅ0Π0]. Τ͵δοῖ. 3554 ογχζᾶμ!θ, [ᾧνρ ἩΥ1105. 
ΑἸοΙοἢ 415 Ὁ] οιθὲ ἀδηὶη σοϑίθ!!, 90 Ποιδηοῖγ 5 Τηδί απ ἀθῦ θη 
ΒΟΙσθη 50Ποη ἀοτί ἀϊα δ] θη] δα 4 ἢ 50] οβθθη. Νιηηΐ. 
τηδη ΟὈἷσα Υογίθ 465 Κα] 8005 σθηδιι, 50. ιιπηΐαβϑῖ6 ἀδ5 
Ἐροβ Ὀ]ο85 ἀἰθ Βδοῖθ ἂἃπὶ Εαγγίοβ πὰ ἀϊ6 σονα!ίβαπηθ Επηΐ- 
[γαησ ἀθν [0]6. 

Ὀδ Ενχᾷμίαησ, τ ῖοΠ6 1085 2481, νοῦ ἄδθπη ἢδθι- 
σδηρα ἀ6γν Πίηρσο ριθθὶ --- 56 ἰϑί (ἂν ἀἴθ Ζιβοῃδιιου θΘΓΘΟΙι- 
προί, ἀἃ Ποἰδηοῖνᾶ ἀϊ6 Τηαίβδομοη Καπηία ---, ἰδέ πὶ ἀδηζθη 
ἀν βοῃβίίσθῃ ϑᾶσθ σϑίγοιι, ἀὰ [,10185 πι ἀθη ΔΏΓΘη Δῃ- 
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1455 465 ϑιγοϊίθβ πὰ ἀ65 ϑρᾶϊοσῃ Ζαροθ σοσθῃ Οδο ἢ Δ}1ἃ χὰ 
γϑυβίθοκθη 510} σϑάγυηροη [ἅ}16, ἀδ5 ὕὕδογιρθ ΔΡῸΥ ἅπὶ 50 
ὙΥΘΠἾ ΡΟ [ΒΟ ῃθη ἀνθ, ἀὰ Ποδηθῖγα ἴῃ ἀΐθ γου 8116 15 χὰ 
ΤῊΝ Εγογάμπηρ οἰπροινῖεί γΆΓ. [10Π85 τηι85 4760 [ἴ. ἀϊ6 
Εγχᾶμιυηρ 465 Βοίοθη Βεϑβίδι! 5θη, ψΥΘ ΟΠ 351 ΠΠἰ ἄδη δε. 16- 
ἀἸσ! 0} ἀπ ἀδὺ [016 ΜΉ] η βοσθη Οθομ Πα χίθιθη ᾶβϑδί : ἀ16 
ΜΙ ΞβΒαπα μας γ0ὴ δ θη ἀ65 Ἐυγγΐο5 ὑπὰ ἀν ϑὅΠηθ 5[6}}{ 
ΘΙ 815 ὈΪΟβ5θηὴ γογνναπα Πΐη. 
γον ϑἰδηά! ρθη τὶν ἀ16 ΕγΖάΒΙ αηρ Πδη ἢ 10} η8Δ0}} ΡΠ6- 

τ Κγάοβ. (8011011. χὰν Οἀ. 21, 28), τὴ 6] ἤθ πὶ ΒοΎΟ ἢ] ΑἸ ΘΓΘ 
415 810} ΗΘΓΟΔΟΓΟῸΒ νὸη Πδγακ]οῖα (850}}0}}. χιὶ Εἔπν, ΗΙΡΡοΟΪ. 
590) [αϑί ἀπγοΠβἄηδ1 δἰηρ βἰηα, ᾿ 

Ευνγίοϑ (Ἔρυτος, Βοσοηβρδηπθῦ), βόμοη Οἀ. 8, 220 815 
Μοιϑίοῦ ἢ Βορθη σοίρι οσί ἤθθθη ἤδγδκ] 68, χὰ ἀθββϑθῃ Ων 
ἴῃηὴ ΤἬΘΟΚΙ. 24, 105 τηδοῃΐ, μαίΐ γοῃ Απίΐορα, ἀον ΤοΟ ον 
ἀ65 Νδιυρο!! ἄθη Ῥυ]οη, ὩΔΟΝ Ηδϑιοοβ διι5 56 ἄθη ζι 200 ρ6- 
πδηηΐθη ϑόμηθη οἷπθ ΤΌΠΟΙ [0]6: : 

τοὺς δὲ μέϑ'᾽ ὁπλοτάτην τέκετο ξανϑὴν Ἰόλειαν. 

Ὠ1656 ΜΓ, βοΡα]ὰ 816 Ζῦ δυηρίλαι ΠΡ σΘννΔΟ 56 ἰδΐ, 815 
ῬγοΙθ 'π Βορθηνθί Καιηρία διιθοθβοίχί, Ἠογᾶκ]65 ϑἰθοί, Πη1155 
406 γοὴ Ευγγίοβ ὑπ ἀθη Βιυάἀογη ἀθνΡ [ο]6 ἃῦσα ἘΗΡΙἀΘη 
ογἀυ] θη, ᾿πἀ6Πὴ 516 ΠΙΠΘΡΠΘΡ 510} νυ σου, ἢ [016 815 
ΝΘΡΘηνν 61} δι152} 16 ἴθ γ. ἩΘΡΔΚ]65 Ζίο ΐ οὐ ζἄγηϊ ἃ}ν, γᾶ! 510} 
ΔΌΘΙ ϑρᾶϊοι. δπηὴ [Ὀ 1105, Ἃἀ6Ρ ϑϑῖπθ ἤοβϑϑθ ἴῃ ΤΊ δι}, 
᾿ηάθπη οἱ ᾿ἢ ὭδΔοὴ ῬΠΘΓΘΚΥγά65, τη1ΐ ΘΙ ΟΠ Θ.ὴ Ἠβ]οάο8 πηά 
ΒΟΡΠΟΚΙ68 ΡΟΥΘ ΒΕ ΠΠΠΊΘΏ, μηχανῇ τινι καὶ στρατηγίᾳ συν- 
ἐφειλχύσατο εἰς ἐπίχρημνον τεῖχος αηἀ Πουδθβίϊθθθ. δία 
ὙΓὰ 6Γ. διιΐί Ζθϑιιβ᾽ ΒΘ ἢ] ἀπο Ἠθιηθ5 δὴ ΟἸΏΡ]}1816 γ61- 
Καιϊ, χιθῃΐ ΔῸ}) ἀ6Ρ Βιιβδζοὶί σορθὴ Οθομδ) ὰ ππὰ τᾶρῃϊς 
510} δὴ ἄδη ΑῃβΕ ΘΓ 561 Π6  ΕΡηϊοάγίσαησ. ΝΡ ἄλγη Μ]Οἢ 
ἀ16 Ηδβιοα!βοῆα ΠΙομίηρ ἃ}, 4855 516 1ὴ 80} ΙρΡὨΪ108᾽ Εν- 
ΤΟΥ ηρ 510} ν Υσ 6] 16} 8ηὴ Νοϑίονυ ὑνθηάθη 1655, 0ΠῚ βοΓοὶ- 
Ὠϊρί χὶ ψνογάθη, σνογδιῖ ΟΡ ΡΥ]05 χογϑίῦγί, 501}0}}. 1]. 2, 396. 

16 Μοίνιγαηρ ἀ6ν ΘΚίανουὶ Ρ6Ὶ ΟἸρ 416 ἰδὲ ]] 56 1η6 
ΤΥδάϊοη. 1656 βρᾷϊου. τη} 10} 40} ΔΒ βο πο κίθ, νὸη 
ὨΙΟΠ θη. 50 υἹ 86: {|σ ἀπθσοθοαίοίθ,, αὐ μην κθὴ ὑθ ΓΔ 15 
Βᾶπῃρ ἀδγροβίο 6 ὅσο θη δΔη 6] 6 διι550. ἄθη ΤΠ ΟρΟρ ΡΠ θη 
ἀν ΕΡΙκο Ῥδηγδϑὶβθ ἴῃ 56 1Π60 Πδγακιοῖα ὑπηϑίᾷ 10} 
(5 9Π0}}. ΑΡ. ἈΠοά. 4, 1149), ννϑ] μον σαρίοῖο) ἄθη Ζιρ σο- 
Θ6ηὴ Οϑομ δα! α ἃἂη5 παθ ἀ6γν Ηοὶ ἀθη! Παΐθη 916}}|6, Εν ὑη5᾽ 
ἰβί ἀϊθ ἅϊ!ίοϑίθ Εγυνᾶμηιηρ μοὶ Αθϑο γ]ο5 Αρᾶμ. 1038, νῸ 
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ἄον ΟἾΟΥ ἀ6Γ αβϑαηάγα γἅ ἢ δ'0 ἢ} χὰ ἰἄσϑη, ἢ 06 ἀοο) Δ Οἢ 
ΗφγΆκ]65 ἀθὺ Ομηρῇδ]6 59 [ἄρϑη πηὔββϑη. Ἐ) -- 

Ομ ΐη ἢν. ἢδΔο ἀθπὶ Μογάθ ἦ65 [ρῃϊο5 σεζοθθῃ, Ὑγ6158 
Ὦ. Ρεὶ ϑορῇοκιοβ πἰομί. ΠΙΘβ651)8] δὶ ο΄ σΔη2 φϑϑθῆ 50}- 
βίϊσε αθνῃη δῖ ἸἢΓ 6᾽η6 δ][6 7 αῖ8] ΠΙη ου]θϑθη (40. 157), 
'Ϊῃ ΨΘΙΟΠΘΙ ΘΓ σαηδι γορογἄηθὶ, ὑνϑίοΠοΓ Βοϑὶῖζ 56) 6 " 66- 
ΠΏΔ}}1η 1π| Ε4}16 βοῖηθ Τοάθϑ Ζυία! ! θη πὑπὰ ψνῖ6 ἀϊθ ϑῦμηθ 
ἀὰ5 ΕΓΡΙΔΠ ἀπίθ ιν 510}: νου 61] 6 5016, να]. σὰ 161. ἢ. ΑΡΘΓ 
διβϑϑγάθπη δίῃ 16] ἀϊ6 Τα] οἷη Ογακθὶ, ννο οἢθ5 ἄθη ΗΘΓ. 
οἰηβί ἴῃ Ὠοάοπμ νουϊκηαοι Παίίθ, 4455 ἢ ἤἡδΔοἢ ΑΡΪδι οἰ 6 Ὁ 
θδϑιπητηΐίθη Ετϑί μόχϑων τῶν ἐφεστώτων λύσις τὰ ΤΠ] 
ΘΓ θη 5016, νῷ]. 1711, 1164{ὉΦἰ Αἢ ἀἴ656᾽ Εγιϑί ΓΘ] 6 η 
Π0Ὸἢ {πηΐχοῃη Μοηδίθ, 415 δ΄ ΤΊΡΥ ἢ νοῦ] 055, τἀπὶ τυ] 
Μοηδίθ ἀον ΟΡ 4]6 ἀϊ θη θα χὰ 5θῖη, 164 ἴ. 44 Πἴ, (Τὰ σαη- 
ἀ6. ϑυππηθ ψογάθη 6048 ἵ, 825 ἴ, χινδ! Μοηδία σοβοίχί.) ΟΡὈ- 
00] Ηδγ. ἀϊα Ζινθι θυ! ρα ἀθ5 Ογαῖκοὶα 0} ΡΘοΡ ΠΘη 
πηὰ ἀδῆον 861]ηὴ ἢδιιβ θθβϑίθ! δῖ, 80 ἢδί δ ἀοοἢ ἀπο ἄρῃ 
Εγίο]ο βεῖπθ8 Ζιρθθ γου θη οΐ, ἀ8556}06 βρᾷίθιι. συ Βαβίθη 
διιβσοίοσί, 6 οΓἀ6 ἰογίδη οἷ πλῦ 6] 0565 6 θ θη [ἄῃγθη, νρὶ. 
1171 ἴ. Βοϊδηθὶνα Ὠηραβθη,, 5600) ἀαγο ἀ85 Αἰιββϑογρονδῃη- 
06 ἀν Εὔγϑουρθ 1ῃγΓ65 (θη 8}}}5 οοἄησϑισί, ἀδυ οί 510} γοη 
γΟΓΠΠ ΘΓ ἀ85 ΟΥ6] ἤδΔοῃ Ροϊἄθη ϑδ6ιίθη ἢ] 8115, νυ]. Ζὰ 
48. 160 Η, 70 ἴ, Ναϊάν! ἢ δὲ ἀὰ8 ΟΥ̓Κ] ΠΙομίμηρ ἀ 65 
ΒΌΡΒΟΚΙ65. 

Αὐοἢ ἀ6Γ ϑοηυίχ, νυ οῆθη Κουχ γοη ΤΎΊΔΟΠΙ5 ἀ6Γ δίῃ 
υηὰ ἄρῃ Κιημάθιη 86 1η65 ἀδϑί γα 65, πη1 νν οἤ θη ΘΓ ἢ ἄθη 
ϑάθθη ὙἱἹ ] Δ0 ἢ νοῦ θαηάθη ἱρὰ, σοννᾶῃγί, θογαῃς δα δ8]06Γ 
Ὁδθ ΡΠ θἴθγαησ. ΝῸΣΓ ἀδῦὶη πὰ ἀϊθ Αηραθθη νου]! ] 6 ά6η, 
4455 80) Μδηοῆθη οὔϑὲ ἤδὸ Ἠδγδκ]οβ᾽ γογΡγθηηπησ α18 
ἨογΑ ΚΙ ἀρ χὰ Κογχ Παοηίθη. Μη ζϑὶοίθ δι10}}) ἀ85 ἀγᾶῦ (6. 
Ποδηθῖγα Π886 ἀθγ νοη Ἠδθγακίοθ ἀογί σοσγηἀοίοη δίδαί Η6- 
ΓΚ οἷα τπηΐονΡ ἀθη) Θροία, Ρδι5. 2, 28, ὅ. Κίογχ 50}] ἀδῆη 80} 
βΘΘυγ δ] ἢ 6 Ρ, ΠΠΙΘΏΆΠΟΙῚ ΡΝ ϑδσθ ἄδθη Κἰηάογη ογκἰᾶνί 
ὨΔΡ6η, 516 ὩΪΟΠῚΓ ΘΓ βσθρθῃ ΕΠΙΓΥ ΘΙ Θιιθ᾽ γον ο]σαηρσθη 
ΒοῃΖοη χὰ Κὔηηθη: ἈΑΚιβιΪΔ05 61 [οηρίη. ἦθ ΦῈΡΙ πη. “27 
Κῆυξ δὲ ταῦτα (416 ΒΡΟΙμηβθη ἀ68 Β ΡΥ. Π6ι18) δεινὰ 
ποιούμενος αὐτίχα ἐχέλευξ τοὺς Ἡρακλείδας ἐττιγόνους 
ἐχχωρεῖν: «οὐ γὰρ ὑμῖν δυνατός εἶμι ευχίημρᾳ ὡς 

Ἔ) Ὅορον ὕγβρυιηρ υπὰ ὙοΡθίπάσηρ ἀ65 ᾿γάϊβοιθη ϑᾶρθηζννοῖβ6 5 
γἶϊξ ἄθη Τιαΐθη υπὰ ΘΟΒΙΟΚβαϊθη 465 ΔΙ ΟΡ οι θη ΠΡ ΚΙ65 νεῖ. Κ. Ὅ. 
Μάμον5 ΚΙ. βοῦν. 2, 100 Π᾿ 
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μὴ ὧν αὐτοί τὲ ἀπόλησϑε κἀμὲ τρώσητε, ἐς ἄλλον 
τινὰ δῆμον ἀποίχεσϑαι.““ Ὀΐϊὸ ΑΟΙΚΟΡ 4086 ἰδββθὴ Κουχ 
σογδάθζι ἄθη Κιπάθυη γαίῃθη, 510} πδοῖὶ Αἰμθη χὰ ψνϑηάθῃ, 
44 ΤΏρβοιβ ἀϊ6 Μδομί πὰρ 6 516 ζιι βοῃαίζθη, δι. 1, 32,6: 
ἄθηῃ Ποιμορί οι ϑθίζθη τηϊΐ ἀθν νου γοἰοἰβίθη ϑὅδρο Ρἢργο- 
Κγάδβ. θ6ὶ Απίοηϊη. ωιθογα!. 8989. ἀπ Εἰ ρΙάθ5 ἴῃ ἄθῃ Ηρρὰ- 
κι άθη δὴ ἀΐθ 5.616. 816. ἤπάθῃ Αυὑΐηδίηθ ὑπὰ ογῃ δίῃ 
ἰἤγθη Υ ΟΠ η5112 ἴῃ ἀν δἰ ἰβοῆθη ΤοίΓΡ 0158, ψῸὸ βρᾶίον Ηδ6- 
ΓΔ Κ]65 νοῦ ρ! οΠ6. νουθηγαης ἀπά, Ρᾶι5. 1, 1, 8. 32, 4. 
Ἠδγοά. 6, 108. ΑΙ56. Πογπδοῖ Επι γβίμθιβ ᾿πὶ Καπιρί σορθῃ 
αἴθ δἀοὶ πη θη ΒοϑοῃαίΖοι σοί! ! θη δὶ, ποηθη ΗΎ}105 ἀπά 
16 ἀρυηῖσθη ΗονακΙάθη ᾿γοη ΟΠ η5112 τθ ΤΏΘθΘη ππὰ φυνᾶν 
ΘΙ6ῖο!} ἄθπη ΑἸΩΡΠ  γοη ἀπὰ ΠδιΆΚΙ656. ἃη ἄθη Ἠλέκτραι 
πύλαι, Μὸ ποῖ Ριπάδγοβ Ἡραχλέος ὀλβία αὐλά. Δυοὰ 
ἀδθγ [Θ᾽ ππὶ ἀἄ61" Ἰηχν Βο θη ἴῃ Α(ΙΚα σοβίογθηθη ΑἸΚΙηθη6 
σὰ πδοῖ ΤΏΘΡΘη σοβομαῆ!. ΟΠπο ΕΥᾶρο δίθῃϊ 65. τηἱΐ ἀἰ6- 
567 Δί ΒΟ Π6η ὅθ --- ὑπα ΠηΔΠ ΘΙ ΠΠΘΓΘ 510}, ψὶθ οἵ υπά 
ΘΠ ἀἰθ6 ΑΙΠΘΠΟΙ 5611 Ηογοά. 9, 27 ἀἴ6 γιά θηβίθ 1ΠΓΘῸΡ 
γονίδῃγθη τἀτῷ 416 ΠουΑ ΚΙ θη ΠΟΓΔιιββ ΓΙ Οἤθη --- ἴῃ γογθ]η- 
ἄσηρ, ἀ855 ΒΌΡΠΟΚΙο5. ἀϊθ Κἰπάθν {πΠ61}}5 ἴῃ ΤΊΡγη5, {Π6}}5. 1ἢ 
ΤΏΘΡθοη ΟΠ πο ᾿ᾶϑϑί (σι 1154), ἀ. ἢ. δὴ ἄθῃ Οτίθῃ, διιΐ 
ΘΙ ἀϊθ ὅδθθ ἀ6Γ ΠΟΡΪΘΡ ἄθη ΠΟΡΆΚ]Ι65 ΔΩβρυο 6. Πάρθη 
Ιᾶ5ϑί : γ]]ο5. ν ῖ]}} ἴα θουΊβομθη ϑίδιηιηδηάθ 415 ἀ6. ἃ! δϑίθ 
πηἃ ϑίδιηιηνδίον ον Πγ}16ῖ8. ΜΙ ΤΙΘθ θη 06 Πίησθη διιοῇ 
Μ0}1] ἀϊθ ϑάσθῃ ΖβΔΙΏΠΊ6η, Ὑγ6]Ο6. 5160}. δὴ ἄθη δί( 50 θη 
Οὐ ἀ65 Ηθγακίοβ δηβο ] Οββθη. Αποὶ βοηϑὶ ννοῖϑί 500}. ἵπὰ. 
Ὠγδηὰ δὰ ἄθη Εἀθ βίη ἐδγ γογίδηγοη βαρθὴ αἷς ἨοΡΔΚΙ ἀθ 
Ιοῖ5θ6, ἄθῃ Αἰ θηθΡη. ΡῈ νογβίδη 10 ἢ σοηὰρ Πἰη, ν6]. χὰ 808. 

ΑΙ16 ϑάρθη, ψϑίοια ἄθῃ ΠΘΙΆΚΙ65. 80} ΟΘ0]} 8185 Ζ6- 
βίον ἤΔῸ0}} ΤΊΔΟΙ5. Δ ΓΘ θη. ἰ4586η, Ὸ, ΨΊῚΘ 6Γ' 6158, 
Ἰ)εϊδηθῖνα πη οἷη ΤΉ] ἀον Κἰπάθε οἷπα πθια Ποϊμηδιἢ 6Γ- 
ΟΡ Θη ἢδί, νουβίθῃθη πηΐορΡ Οθο 118 416 γαβϑία 465 Εαγγίοϑ 
δα ἀν θΘηΔΟΙθδΡΘη. [η56] Επθῦα ἴῃ ἀδν 1,Δηἀβομαί νοη 
Εγοίνα. ϑόθοη ἴῃ ἀδγ. Οἰχαλίας ἅλωσις ΜΓ ἀἴ6565 δ6- 
τηθὶηΐ, ΘΙ 65 ἤδ0ἢ Ρᾷιιβ. 4, 2, 2 χζ: ϑ6ῖποι Ζεῖϊ νβί ἰὰρ 
πηὰ Εὐρύτιον μἶ685. [π2νἸβο θη. τηδοιίοπ Διιοῖν ἃπάθΡο 6] 6 10}}- 
Ὠδηηϊσο δίδάίο, 8πηὶ Ῥθηθῖοβ ἴῃ ΤΠ ββα] θη, ἴῃ Μοββθηϊθη δῆ 
ἄδν αγάπζο Αγ κδαϊθηθ, Αμβρυο!θ ἀδγαα, αἀἷθ ἴῃ Π|οἀ ἀπά 
5856 βΘρυΙθβηθη διάάίο Ζὶ βθίη. Αἰὸρ ἀΐϊθ Εἱηβοίζιησ 468 
Οὐ 465 Ζεὺς Κήναιος Ἀεὶ ἀΐαβοῖ δ] θσθη] οἷ! ἰδὲ πδῆν- 
5Β0Π ΘΙ 10} ΘΡΘηβον ἢ} ἀ6Υ ἃομίρη γΟΙΚαδόρδ Θα 6 πὶ (χα 
297[.), γί ἀϊθ6 Ζογβομηοιίογαησ 465. [21.00.85 (σὰ 780). 
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ΤΠ ΡΥ βΘ ἢ πηιιϑϑίθ ΘΌρΡΠΟ 65. ἀ16 50} ΠΠ0Π{6΄ ἜΥΎΡΨΟΝ [οἱ- 
ΠΟΥ γΡγΟΚ6]η. δι Θοιηθίηθη ϑῆσο σοιηᾶβθ δοιϊοκί Ηογὰ- 
ΚΙθ5 ἀἄθη [110Π85 8116 1} Ω80]} ΤιδοΙἷβ τηὶί ἀον διιβάγαοκι!- 
οἴθη Υεἰβιιησ, πῇ βϑῖη ργδοἢίνο 5 Ορίογσοννδηά Ζὰ ΠοΙΘη: 
γοη [085 56|081 ον γί οιδηθῖγα 4848 Ὑυμ δ ] Π|55. Ζιι [ο]6 
τηα 516 ἀρογοῖθθὶ ἀθ [10 Π}8ἃ5 ἀ85 νϑογοι 6 ἀστνναηά, ἢ ιδ- 
τηϑίϊ5ο 6 ζγνθοκο θβθνορθη ἄθη ὨΙΟΠίο οἰπιηδὶ, 4455 [210}185 
ΘἸθίοι αἴθ [οἷο 56 ]|05ι ἀθὺ ἀθιμδἢ!η ζιιἅμγιθ, ϑοάδηη 4855 
465 Π|1|0 85 βομοηθηἊα ὙογΠθ οαηρ ἀον ΠΡ μος ἀστοὶ 
οἴηθη πάρι διυίσοαροκί ψιγάθ, δμά!]ο., 4455 ἀἷ6 [{6061- 
βΒδῃάιηρ οἰηθ5 Ορίογογηδίθβ ἀπγοθ δι 415 βο θϑίἃπάϊρσον 66- 
ἄδηκο ἀογ Ποίδηθῖγα ΟΡ Ο 6. Εϑ νουβίθῃΐ 5160, 4455 Δι 0} 416 
Αυδδοπάθπηρ 465 ΗγΠ005 οἷπθ ρορίϊβοηθ Εγπηάπησ 465 ΠΟ 6 ΓΒ 
ἰδ: ΟὉ 80} ἀον οὶ θϑίιηογαὰ ἀν δαοίδηοιγα, ἰδὲ χζυνϑι[! Παΐϊ. 

: Π 455 ἤθυ Κ] 65 θη 10} ἀθῃ ἤγΠ}ο05 ἀ16 ΝΥ οἰβαπρ δγί Π 61}, ἡΔῸ ἢ 
56 ποιῇ Εηᾶὰθ ἀἴ6 1016 Ζζιι μοι Ρδίῃ θη, ἰδὲ δἷη δι θϑὶ Αρο]]οά. 
ΟΡ ΠηΐΟΡ Ζυρ, ΠῸΡ 4485 ΠΎΠ05 ἀογί πο πη] πα οι]ᾶηγὶσ σ6- 
ἀδοιὶ ψἱγὰ. Αὐΐ ἀϊ656 ῆεῖβθ σ!ομθη ἀϊ6] η  σ θη, νν6] 116. ἀ16 
Ιο]α. πίοῖὶ σ᾽θιοι [ἅν ΗΥ}Ὸ05 ρον θη θη [1Ι6556η, 5ΟΠάθΡη 
ἨδγΑΚ]65᾽ Βπὰθ τϊΐ ἢν θὴρ νουκη ρθη, ἄθὴ βοπθ θΆΓ θη 
ὙΙἀΟΓΘΡΓΊΟΝ δὰ5: ἀἄθηη ἀ16 ἀοΥ Βο θη ΕΓΟΌΘΓΟΙ 58 ἤθη οἰ ἢ] 
ἄθῃ ΗἩΥ}1Ὸ5 ἀπά ἀϊς ἴοἱθ 8415 διδιημηδ! θη ἰἤγοῦ ΕΠΓΟΓ ππά 
Εὐγβίθῃ δὯῃ. ϑοθοη ἴῃ Ηδοβιοάϊβομθη (ρα! οῃϊθη βἰδιη θη νῸη 
Βοιάδη Κἰθοάδθοβ πὰ Επιδροῃπιο, Ρδι5. 4,32,1. νρ9]. Ηδγοά. 60,52. 

Ἷ 16 ἀροίμβρθοβε 465 θυ] 68 ἰδί ἄθῃ Ηοιηθυιβοῆθη 
(οἀϊομίοη γομά. 1]. 15, 117 

Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα, 
ἀλλά ἕ μοῖρ᾽ ἐδάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἥρης. 

θά. 11, 601 ἢ, ἰδὲ ᾿πίοϑγροι γί. Τγοίζάοπι τηιι85 ἄοι ΕἸΔΙη 6 η- 
ἰοά διῇ ἄθιῃ Οεἰὰ -- ἀϊα γοι κβθᾶρο ΠΔΠη(Θ ἀ16 Κυρρθ 
Φρυγία ὀφρύ ς, (8}}1π|. ἴῃ Πίδη. 159, παρὰ τὸ πεφρύ- 
χϑαι ἐχεῖ τὸν Ἡραχλέα καυϑέντα ---, ἄδην ἀϊδ ΑὐΐπΔΠΠη6 
ἀπῖοῦ ἀἷθ ΟἸγΠρΙ ον γο 56] 08. [Ὁ] σίο, ἀγα] 6 ὅϑ8σο ἀ65 ἀοτὶ- 
ΒΟῇθη ϑίδιημηθ85 ϑθύνθβθη 56]1ῃ. ΝΙΟΙΙ δγϑί θοὶ ΡΙηάδΓοβ, 50η- 
ἄθυῃ 8. ῃοη ἰῃ ἄδθῦΡ ΤΠπθοροηϊο 950 {Π- ὑπ πὶ ΗΠοιηογι ἀθη- 
Ὠγμη08 15, 7 ννοϊηΐ Ηδν. 415 ἀθιηδ}}} ἀθγ θα ἴῃ ΟἸγπρο5: 
ΓΑ] δὲ ὍΠΟΥ 16 ϑὅᾶασο, ἀἄδ55 Ροϊὰθ οὐδν Ρῃϊοκίοίθϑ. ἄθη 
ἨργακΙ οἰβοθθη Βορθη 415 θδηῖς [ἅν 45 Δηχάπάθη 465 ϑομ ον- 
Πδυΐθη8 οιηρίδησθη ᾶθ6η, γνῷ]. ΕἸη]. Ζζὰπ ῬὮΠ. 5. 1971, 
θηη πὰ ἃπ παθ ᾿Π56 8 Πγαπιδ᾽ 8 Ηγ}105. διιδάγ κι οι Β6- 
ἀϊησέ, πίοῆς βοῖθβί Παπὰ δὴ ἄθὴ ϑομθιθ πασίθη ἰθσθὴ ζΖὰ 
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ἀὔγίοη, 50 β0ῃοηΐ ϑ0Ρἢ. ἀδηϊδ ΘΡθἢ 50 ζαῦί ἀδὺ {Π6}6}]16[6- 
γυησ, ὙΘΙΟΠ6 6 ἱπὶ ΡΟ οίο5. 86 |05ι Βοίο!σί, νῖθ δ ἀἷδ 
ΑΡΙΘΒπαης ἀ65 ΒΟ. Π65. ΙηΪΐ ἄδθββθη ΟΒΑγΆκίδΡ. ἰπ ΕἸΚΙΔης 
Ῥγησί. ἤθη ΖυβΟΠΔΌΘΡη ΔΡΟΙ αν ἃ 65 ἢΔῃ6 σοὶαρί, 115 ἀδθηὶ 
ΜγιΠο05 ἄθη 16 ροβάϊθηβί ἀ65 ῬῃϊοκΚίοίθβ δὰ δρρᾶηζθη. ΟΡ 
ὌΡΓΙΒΘἢ5. 6 ϑᾶθθ γθὴ Αηΐδὴρ δὴ ἄθῃ ΕἸδιμμπηθηϊοἀ τη ἀ6ι" 
Βάβογοὶ ἴῃ Βοϊρα ἀ65 ΟἸ 65 ἀδϑ Ν65505 νοτκοῦριο, δὲ ηἱο 
Ζι ογρυηάθη. --- 

Πάν δηθὰ Κοῖηθ ἀγδπηδίϊβοιμθ ΠΙοπίαησδη ΘΓ (6 η, 
νὴ 6 ἢν ἰΐ ἀθη ΤΙΔΟΙΙ ΠΙ ΘΓ] ἤη θη γΘΡΟΙ οΙοθη Κῦδμηηίθη. 
Εἴη Ἡραχλῆς περικαιόμενος ΩΣ Θρ πίμδγῸ 8 ἅιι5 Ηθγδκ οἷ 
ἰδ γθγΒ ΠΟ ]]6Π : 118. δἰ Π6. ΠΡΟ Καπηΐίθη Τγασδαϊο (ὃ ποιητὴς 
φησίν) [ἄπει ΠῚ ΟἸιγγβοβί. 78, 44 Υογί8 658 ΠΘΡΆΝ]65 8η, 
ἐλ Λρτ ΟΡ 8η δδῖπθ ψ ΙΒ ΠΟΠΘα δόμηθ νόη Ποίδηθῖγὰ γἹο (οί, 
ἀὰ 5ῖ6 ἀθὴ ϑομο  Ρἢδι ἴθ δηζιιχάηάθη πος Μα ΠΔΡΘΗ: 

- ΄ 2 τ . 
ποῖ μεταστρέφεσϑ', ὦ καχοι 

κἀνάξιοι σπορᾶς τᾶς ἐμᾶς, 

Αἰτωλίδος ἀγάλματα ματρός; 

ὙΙΘΙ] ΘΙ οι Πᾶὶ δ Γμὰκίαποβ ἰπὶ ῬΟγΘογπο5 Ῥγοΐθιιβ ἀ1686 --- 
ΕΠΡΙΡΙ ἀθἰβοηο  --- Ττασδάϊθ γῸῦ Αὐρσοη ροἢδθί, 

ὙΥ1Γ Πὔγθη ΠΙΟἢΐ, ἀ855 Γὔιη!βο 6 ΤΥΑΡΊΚΟΥΙ ἄρῃ 5.011 η80}}- 
δ θη] οὶ μᾶιίοη : ἀθηη ἀϊθ Αηηδιηθ, Αἰἰϊ5. Πᾶ06 ΤΥΔΟΙ ηἶδ6 
ΠΔῸ. ΒΟΡΒΟΚΙ65 σοβομγ θθη, ὈῬοΡαἢίθ δι! οἰπθῖ [ΠΡ ΒιΙΠΊ6. 
Π6Ρ δηΐβθι! οη 8 ἤδθγου!οθ Ορίδοιιβ 465 ϑδϑηθοᾶ ἴῃ ἴδϑί 2000 
Βοιηθ 5150 ῃΠ 6 θύβθη δΡπηθρΐ ἢἰη ὑπηἀ τυ] δὴ ΘΟΡΠΟΜΚ]65 
᾿ἴπὶ ΕἸΏΖΘΙΠΘη: (85 ὅδηζΖθ ἰδέ [γδίζθημαιϊ, νϑυζοῦρὶ ὑπηὰ ἢδί 
646 γον δη ἀ βομα[ τη ἀθιὴ συ ΘΟ βο θη Ὠγδιηᾶὰ ΔΡροϑί γος 
ΕγοΠ ποῖ ἀ00 1). ο᾽θῖο Ηθγακ] 65. δι! ἀθη δηδθοη 485 ΓὨοίο- 
ἸἼ50)6 Κυδ[ βίοι την οἰ μον ΡΥΔΠ] ΘΓ Ίβομ θη ΗοΡ ζᾶ ]ηΡ 56 ]Π6 5. 
Τηαΐθη ἀπἀ4 [Γρομθη Ροοίθη δι] οηά] 16 (ον ῃγαης ἀ6Ι" 
{{πη516ΥὈ} ΠΟ Κ6 ὶ} ΠοΙδηθῖγὰ ΡῈ σορᾶγαάοί 510} δῖα ΑἸΡΙ1οΚ 
ἀ6Γ [ο16 ν] οἷηθ ΤΙρθυῦῖη, ψγ6 ] 0} 6. πηΐοῦ ΘΙ ΘΙ ΔΡΙΠΘΏ]ΒΟΠΘη 
Ερίβθη "6ὶ ἴἤγον Βγιΐ ΠΙορὲ πἀπα οἰηθ5 Εἰ ηἀ65 δηϑι οἴ ψυὶγὰ : 
ΠΔΟΙΠΟΙ ΡΘβο ννῦνὶ δἷθ ἄϊο Οαδιίίον, δῆ ἀπο] ὅν 65 Πρ. ὴ 
Ζζὰ βϑθηάθη, πὶ ἀθη ἰγθυ!]οβθη (ἀοη8}}} ζχιι νου] σ 6 αι. 8. Υν. 

45 ϑορΠοκ οίβοηθ Ὀγαηᾶ βοθννθ. ἀθπὶ Ον άδιι5. Βοὶ ἀ6Γ 
ῃραηΐθη Πδγοιϊάθ νον, θη ἢ. δὴ Πρ ] 65 γί, ἢ80}}- 
ἄθιη 516 ἀθὴ Ῥθρ]οβ. δρροβοῃιοκί Πδί: 

αγαίΐον Οδομαϊίΐαηι {{{ι|{8 ασοοάογο ποβίγίϑ: 
υἱοίογοην υἱοίαθ βιιοοι 1886. ΦἩΘΥΟΥ͂. 

516 τἸηδοῃΐ ἢ νοὶ ἀπ Ὀγοὶΐ γουν αν απὰ Ὀγηρί 510} 81 
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Επᾶθ ὑτἢ, 508] ἃ 516 ἀϊθ Εοίσθηῃ 1ἢγ65 ϑοῃγ (65 οΡ Δ γί. 1016 
ΓΔ ΠΙΟΡ Ϊΐ Κη δηάθγη ΕἌγθΘη ΘΘΖθίοῃ πο 8415 θ61 80. 
ΡῬΒΟΚΙΟΘ: δῖ6. {γ{{ τὲ ΡοιηρἢΠδίίοπη 85101Ζ ἀν (ἀθιη 8} }ὴ δ6- 
σοη ἴθ γ, [π|. πριῃίθη Βαοί θα ἀεν Μοίδιηογρ οβθη δὲ Ουὐ]άϊιι5 
(16 φᾶηζθ ϑᾶϑθ ἴῃ βἰπηγθομο γογκηῦρίαιηρ δγΖᾶμ!, 

ΝΟ ἀϊθϑθη Ὑογο που σοη ἄρον ἄθη ϑδσθηβίοιϊ θη- 
ἄθηῃ ΨῈΓ ἢ 5 ὉΠ5ΘΙ Ὠγδηηὰ 56]08. Ζιι. 

2. ΄6 ϑοθηθ ἰδέ νοὸὺῦ ἄθῃ Ρδ!]δϑὶ 465 Κῦηϊρβ δυχ ἴῃ 
ΤΙΔΟΒΙ5. Ἶ 

Ργοϊοροβ (1---935). Αἴ ἰἄποη Μογρθη {τ ΠοΙΔηθῖγα, 
γοη ἸΘΡῃαίίθη ϑόῦσθη δυΐσοννθοκί, ἴη5 ΕΓΘΙΘ. ὨΙηδι18, ὑπ ΔΙ10]} 
16 χί 1ῃν ΗΘΓΖ δἰ ποῦ νογῦίγδιίθη ΠΙ ΘΠ Θγ χὰ ὅπη ἀηἃ ἀαΓ0}} 
ΑἸΒΒΡΓΘΟΊ ΘΗ Ζὰ ΘΓ] Ιου. [Ιη66η] 516 ἢ ΠΡ θη νοη ἀ6. 
Ζοῖϊ ἀδγ δι] ποηάθη Ταπρίγαιι. δὴ ἀβθογβομδιΐ, γϑομπθί 516 
Π80Ι, ψὶρ 816 0 16Π6Γ γνΟΙΏ ΜΙΒΒΘΘΟΒΟΒΙΟΚ γοῪ- 
[ο]οὶ 561. 6 ρᾶηζ Ζδοιΐ ἀδγ ἴγοβ σθβο]οβϑῆθη ΕΘ μηϊΐ 
ἴσο δηρσοθοίοίθη Εγγοίίο ἰδὲ οἷπθ Ζθιζ ἀπ] 551 50 Ὁ 80Γ- 
θο φονογάθη ππηὰ 16ἰζὶ ἰδί ἀἷθ Απηρβῖ τιπὶ ΗθγάκΚΙ65. ΠΟΟἢ 
σΥῦββϑνγ, 44 5610 [πη Ζοη Μοπδίθη 5616. ΑΡυγΘϑθη μοὶ [κα] η6 
Καμπάθ γνοῇ 1ῃπ Π8ΔῸ0ἢ ΤΊΔΟΠΙ5 σοίδηρί ἰδ. Νδοὴ Αδ]δυΐ ρδ6- 
Τὰ ἀἰθ5Ὲν ΕΓΙδί 086. ᾿δΐ δἱη αἰΐθβ. Ογάκ6ὶ ἄθιῃ ἤρφν. Επ]- 
5.0 56 1Π60 Μάμθη υϑ! θῖββθη. ἢ 16568 ἀορραιβιθμηῖσο Ογακοὶ 
μαΐ ἀδθν ἢ. ἀ16 βοιινᾶγζοθίθη Βοίγομίιησθη δγυνθοκί. 

Π16 ΠΙοπδοη. ᾿ᾶΐ Και σογδίμθη, Ηγ}]05 δυβΖαβοηάθη, 
απ ΝΟΒΡΙΟΝ γνοπὶ ΗΘΓ. οἰ ηζιζίθ θη, 815 76 Π6 1 ΖῚ ΘΘΙΘΡΘ ΠΟΙ 
261. ΠοΡθοΙ Κοιηπηῖ. [ἢπὶ ἰβί 485 ἀογομς χὰ Οἤγθη ροκοιη- 
Ιη6η, Ηρ. 50116 ἢ80}} ΑΒ ]διιῇ 561η 65 Π] θη 8.7} 8 65 θ6] ἀ6. ἰγ- 
ἀἸβοηθη (Ὁοδθιθίθυιη τηϊΐ ον Βοίδρογιιηρ γοη ΟθομΠλ]1ἃ Ρ6- 
Βοῃᾶ Πρ βοῖη. (Εγϑί ἀαγ0}} ἀ1656 ΠΙομίιηνσ, 4455 ἄθιη ΗΥ}105 
͵6π65 οι οῃΐ Βοκαπηὶ δῖ, ψὶγὰ ἀν ἤδιἢῃ ἀθν ΑἸΐδθη διιβίῃγ- 
θ47). [μοιομί ᾶϑϑι δ᾽9ἢ}ῃ ΠΎ}05, ἀΟΓ 515 ἀδῆϊη ἄθπὶ Εἰ ὔοϊς 
465 γαίογϑ ἴῃ αΐο νογίγαιί μαΐ, σνοη (61 φϑὶθίθῃ Μυίίον 
Βονοσθη, 510}: δι σθη} 1 ΚΠ 10} η8ο] Βπθθῦα δῖ ἄθη ερ Ζὰ 
ΏΔΟΠ6η. --- 

(Μὴ δί ἄθηὴ Μομοῖίορ ἀ6ὺ Ποϊδηθῖγα υἱθ] αοἢ σδοίδάοϊ! 
πὰ ἄθη τηοὶβϑί Καὶίθη, ὑηθ 6] θίθη ἀπ δρϑίγδοίθη ΕυγρΙἀο1- 
Β0ῃ6η ῬγοΪοσθη 818 β᾽ϑμυίρ σὰν ϑ6ῖ(6 σαβϑίθ]:. ΑἸ] η 1πὶ 
βορθηννάγισθη ΑἸΘΘΏΡΠΟΙ, ἀθν ἀ85 ΟΠ ]ΟΚ5841 50 οὐδΓ 80 δηΐ- 
ΒΟ οΙ ἄθη 50|16,. ἴὰρ [ὧγ αἴθ 16 6 γ0}}186 αδίιη ἀθὺ ἀγίπροηάθ 
ΑὨΪ455 γ ῸΓ, ἀἴ6 (οἰ ἢ] 6. τϊίχα ἢ 61} 6η, ν 6 ᾿ἢγ τ ΗΙΉΡΠ1ΟΚ 
ΔΓ ἰἢγο ΓΘ ΡΘΏΒΒΟΒΙΟΚβα] 6 445 ΠΟΥΖ ΒΟΥ ΠηΔοΠθη. Π6Γ 
Φυβοθδυοῦ ἱρὰ ἀδάυσγοι δυΐ παι ]ομβδίθη Νορθ γοὴ (6. 
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[456 ἀον Ὠίπρο, ἀθὺ δι! πη πη ἄθιη ΟἸΠΔΥΚΊΟ ἀθν θη 
ἀαιίοη Ἰο᾽ ἀθηβ ΔΙ Π Ὁ} ουσοθθηθη Ποἰδηοῖγα ἴῃ Κοηηίηΐβ5. σ6- 
βοίχί. 1" Κδῆὴη γ0ὴ Αηΐδηρ δὴ ᾿η56 γ6 ΤΉ ΘΙ] Δ η6. πϊοἢΐ 
ΓΘ] απ ᾿ἱΐ [ἢ 566) ΜΓ 'θ Ῥδῆρον Εγναγίιηρ ἀοΥ 
ὨΔῆ θη Επιβο μοι σηρ ἀθ5 ΟΠ ΟΚβα]5 ἀθϑϑθὴ δηΐρορθη, τηϊὶ 
ἀδβϑϑη ΥΥ̓ΟΙ] υηὰ 66 ἀὰβ 6" ϑϑίηθηῃ 850 θη υϑυννΔΟ 56 
ἰῖϑδί. Πὰ ἢ. ϑἰθίβ. ὑῃο] οΚ] ] 0} σούνθϑθη, [ἀγοῃΐθη ὙΝ}} τ ἸὮΣ 
ΔΌῸἢ 76ἰχί ΒΟ] ηη65. [ηἀ Κοηηθη νὶνρ 16 Ζἄγ! 06 δίῃ 
85 ἄθιη ῬγΟ]οσ, 50 ψὶγὰ 1} ϑρᾶίοιδ ϑοηγι δὰ ἀϊ 6561 
ἨΪηἰγργαπηάθ ἀθϑίο ἐγ ΒΟ. ΘΡΒΟΠ ΘΙ ΠΘΏ. 

6. ΒΙΘΡα"Ὸ ἢ νο]]δίδ μας φογθοῃ([ογ]σῖ6 ΜοΟμοΟΙορ ἢ 
γουδηϊαϑϑί ἀϊθ Ναῃησηρ ἀ6ν ΠΙΘΠΘΡΪη --α ἀθηη Ὦ. 56]}08ι ἰδί 
50 ΥΟΠῚ ΟΙΙΠΘΓΖ ἀδΡΠἸἀογροανγοκί, ἀ455 816 δἰ ηθ8. ἄμβϑουη 
ΞΡΟΓΏ5. Θά 6., τἀπὶ Ζὶὶ Πδη6]η, ο]θοννθ 56. ἀηΐθη 510} 
ἄθιη ΟΠΟΡ ἴῃ ἀἶθ ΑΥη6 νΙ --α, ἄθῃ ΗΥ}}05 διιβζιβθηάθη. 
γα5. ἀϊθβϑθῖὴ γῇ [). ἃ]5 [ηΠ8]{ ἀθ85 γου]η Πὰν 6156 δηϑ8- 
ἀθαΐοίθη ΟΥ̓ 615. πη! 66 .}}61}} ρα, ϑρδηηΐ ἀϊθ Εγιναγίαηρς δυΐ 
ἄδθηῃ γογϊδι 65 ἀδηΐ ἴῃ ν 0] ]6ὴ αδηρ φβοϑοίζίθη ΠΥΔΠΊΔ᾽ 5 
ὨΌΟΘΝ 16}. 16 Αιδϑϑηάιησ ἀ65 ΠΎ]]05. 061} νῶν φρο) οίθῃ, 
ὑπ ἀἴ6 ΒΟ ΓΘ ΟΚ ηϑκυαηἊθ ἃπ5 ἀθη ΜυηἊθ ἀδϑϑθὴ γϑγηθ 6 
Ζὰ ᾿άβϑϑθῃ, ἀ6ι δθθῃ Π00}} 861η γουίγαιθη δαΐ 465 ναΐίουβ σὰ- 
1605 αἸοΚ ΔαβοοϑΡρυ ΟΠ 6η ἢ δι(6.) 

Ραγοάοβ (θ4--140). Υοη ἐοὺ ϑ6ι6 (6. ϑίδάι ΠῚ 
χιο! ἀ6Ρ ΟΠΟΥ ἴῃ 416 Οτγομαϑίγα οη. ΕΥθαηαϊηηθη ἀδν ἢ)., 
γο ἄθηῃ ΒΘβου η 556η [6Π61 ἘΠΙΘΡΙΟἸ ο΄, ΓἸΟΠ 6. Ἰῃ ΘΙ ΠΟΙ 
[ΘἸ ΘΥ ΙΟΠθη, ἴῃ ἀοΥβο ον. ΤΌΠΑΡΙ σοϑβοίζίθη ἀοϑᾶησο Ζιοῦβί 
ἀἴ6 Βιιί6 δὴ δ]1ο5, ΝΟ ΡΟ νοι ΠΟΓΡΔΚ]65. Ζιὶ ροθθη, ἀδηηῃ 
ΒΡΓΘΟΠ ΘΗ 516 ἀον" ἢ. Τγοϑί οἷη, ᾿πάθη οἱ πη8] ΗΓ. τηΐον ἀθιὴ 
οΟμαίζο ἀν (διίῖονῦ, ζχυμηδὶ] 56 1η65 γαίουβ Ζθι85 ϑίβθῃθ --- 50 
θδιθη 81.101} 8516, ψὶ ΠΎ}105, δὐἱ Πογ ΚΙ] 65 Οδ(ίογβο 2 ---, 
ΔΗΘΔοΓογϑοὶία. 06. 65 ἀν Μοηβοῆθη [,0085 56], ἀ855 [1,614 τπιηἀ 
Βνοιάθ βίθίβ ὑνθο  56]η, 

(Ηαὐ' Βορ]οΚ 68. ἴῃ ον ἤδρ6] 650} ] θομΐ, ΑἸίο υπὰ ϑίαδηά 
465 Ομοῦβ ἄθπὶ Ργοίαροηϊβίθη δησαρᾶβϑδί, 50 ᾿δί 6" ΠΪΘΡ 
Ἰὔηρογο ΓΘ] 6 ἢ. ἀ6Υ ἢ ΙΔ ΠΟΙ Γα ἄδΖιι ΔΙ] 6 86 6, Θ᾽ ΠΠηΔ] 
γγ61}} νυ ῃϑιγαί μοί οι ρ ον, ἀϊ6 1646. 1ῃΓ6. δἰσθῆθη δοῦρθη Πᾶἃ- 

Ὦ ἀδη ἄμη]!οἷ ὀρ ποῖ ἄθη Τηρεύς ὑη56185 ὨΙΟΒΓΟΓ5. οἷπ ΜΟΜΟΪος; 
ἄονῦ Ῥγοκηθ, ὑυ  οῖ Βοιραομίαησθη ἄθοι" 1ἢ" [2.005 δη516}}6, χιμηδὶ ᾧὑ]γ)61 
ἀϊὸ Ηᾶγιο, νυἱάονῦ ὙΥ ΠΠΘη υηὰ Νοίσαηρ νοὴ ἄθη ]τθΡη. νου θιραιμοὺ χὰ 
ννογάοθη. Αὐοῖ ἀανίη Παία ἀἰθ565 θ΄ Ρᾶιηᾶ χϊ} ἄθη ΤΟΙ ΠΙΘΓηη θη ΑΘ μη- 
ΠΟΙ ΚΟ , 4855 οδἷπ βοθ Κϑαϊνο!] ] 5 ἀονναπά, νυ ]ο 65 ΡΡΌΚπο νοὴ ΡΒ] πι6 1 
δγμᾶϊι, ἀΐο Καϊαϑίγοριιθ βου ὕμριο. Υ 8]. ὙΝ δ] οΚοι᾿ 5. αν, Τᾶρ. 1, 914 {ἢ 
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θ6η, σὰ Ἰεθοημάϊσθηι συμπάσχειν 510}: πἰοἢΐ οἰρηδίθη, βοάδηῃ 
61} Ὠ16, ψὸ ἀϊθ σοκγᾶηκίο ΕΠ οἴνγδυ ἄρῃ Ηδυρίοβμδ- 
ΤΑκίοΓ ὉΠ] 46, ἀἴ6 (6! ὰησ ἀδ 56] θ 6 ἀπγο ἄθη (οηίγαϑι. ἀθϑίο 
ΒΘΒΕΠΉΏΐΘΡ ΠΟΡυΟΓγΓαί. ΑἸοἢ Κη 65 ἄδθιὴ ΠΙΟΠίο 6] ἀ6 Γ᾽ 
Ρογδίμῃοηάθη ϑι.θ!]} ὰησ ἀ65 ΟΠΟΥΘ Ζιι διαίίθη, ἐϊθ6 Φυμῃρίγδιιθῃ 
Ὠϊομς ἴῃ ἀϊθ ΕΥΔηγαησθὴ 66 ΝοΙθ ον οἰηρονθιηΐ βοὴ Ζὰ 

᾿ ]845858}.) 
Εγβίθϑβ Ερϑἰβοάϊοη (141 ---204). ΒοΙδη θῖνα 1Π6}}1 ἀθη 

“Μᾶδομθη, 50 610 816 1π| ϑίδηδθ βθῖθη, Ἂἀἷθ ϑουθθη ΘΙ Θ᾽ 
ἀαί(η ππὰ Μιίίου Ζὰ ἴάββθη --- νοάι ἢ}; ἀοΥ ὨΙΟΠ οι ὩΔ0}- 
ἀγάοκ! ἢ). ΠΟΥ ΟΡ θΘη Μ}}}], 4855 ἀἰ6 νου Κὰρ ἀ16 Οαδί- 
11} {γ6 Π6 ἢ 50}} --- 11, οἷ ΠΘΙ65, 80} 6})865 [ΘΙ θη Ὀδυρ6 
516 ἀδΡηθάορ. θυ κ]65 Πᾶ06 ΜΊΔΘΙ δοηϑίὶσο ἀθυνομημοὶί μ6ὲ 
561 61 ΑιϑΖισα Πδὺ5 ὑπ ΕΔΠ1}Π16 σθηδι Β65.6}}, ϑοάδηῃ 
1} ἀ85 ΟΡΘὴ οὐννᾶμηΐα ΟΥκ6] ΠΙηἰΘ]α556η. θὰ ἀ16 Ζε!, 
γγ ΘΙ ΟΙ6. ἀδῦὶη ὈΘΖθι οῃποί ἰβί, 76χί Δρρο]αι θη 86], 50 ἄησβίσο 
510 ἀ6ΥΓ ἀράδηκθ, υἱϑι! θιοὴ ὶ ἀ65. ΗΠ Κ]65 βουδιβθί 
γΘΥ]Δ 556 η 16 θη Ζὰ 50]16η. 

Εἴη Βοία 61} Πδρθ6ὶ, τππὶ ἴγρῸ 8 Μᾶμν 2 ὈΥΪησθη: ἢδρΓ, 
Κοῆγα ψ ἢ] 6} 8] 6 ἢ ἃ]9 ΝΣ Π61ΠΊ, ΜΙῈ ΟΥ' 81:15 ἀθιὴ Μιηᾷθ 
465 [ΠἸΟῸΠ85., 561Π68 θροεῖ" 56 1|08{ φοῃῦνγί Πᾶ0) 86: ἈΊΘΒ56. 
νγογάθ μᾷ] ἃ ουβοῃθι θη, ᾿ἸΠ6 ΠῚ ΘΓ ΠῈΣ ἴῃ ἀ6Γ ϑίδαί νοὴ ἄθῃ 
{Π6}]ΠΘ θη π80 Ηδγ. [ογβομοημάθη ΜΘΙ θη. ΖυγΚρσ ἢ] Θ ἢ 
ψογάθ. πὴ ἃ0οι Πᾶ06 ἀϊ6 Αὐδϑιομέ δυΐ ΒοΙομησησ φσοίγο- 
θ6η, γοΓδιι5ΖῈ 6 1] 6, τἀπὶ 416 σαί Βοίβο μα! Ζασυϑῖὶ Ζὰ ὈΓΙΏΡΘΗ. 

(θυγο ἀϊ6 Ἰοίζίθ Αθιβϑθυηῦ ΜΜ6155 ἀ6 ιν ΠΙΟΠίΘΙ ἀϊα α6- 
ΘΙ οἷ ἀ65 Βοίθη τηἱΐ δ᾽ ἢ θῖὴ ϑίγ0Π6. Ζὰ Ζϑὶμηθη. ὨαΓῸ ἢ 
1, ΔΟΥ ΘΓ ΠΙΟἢ᾿ ἀδῆδοῇ δησοίῃδη ἰϑῖ, ἀϊθ δ πη ηρ ΘΙ Π69 
δι ΒΘ ηἄθη ΕΥΔΙΘΉΠΘΓΖΘη5. Ζὶ γουβίθῃθη, 501] ἢ. φίθιοἢ 
ὩΔΟΠΠΟΙ 115 ὈΠγΘΥΠΟΙοΡ ΕΤοαθ ἴῃ ὙογΖυ Πὰς σοβίγί 
γολάθη. ἢᾶ5 ψΟΠΙσϑιηθηΐθ δου Θ ] 6 465 ΘΟ  ]ν 1] θη [10Π 85 
Β0ῃ]ᾶρι Βοβθηθο 46 5ΟΠΟΠΙ 55. 056η Βομμοῖι 465 Βοίρη 
ἀδγ Ὦ. οἰπθ ΠῸ} ΠΟ0ΟΪ {16 [6 Γ6 ὙΥυη86.) 

Ιηάϑθὺ ἢ. ἴῃ ἀδν Εγουδθ 1ῃ1685 ΠΘΓΖΘῊ8 ἀϊδ ΜᾶΔοποη 
Δ Πογἀογΐ, οἷη 116 Ζὰ 5Ιησ6η, 5[ΠΠἸΠ]6 41686 δίδίί δ᾽ ἢ 65 
[ἃ 510 (20 ---224) οἷπ Ποίίοι65 1.164Δ.Ἅῳ νοὴ ΠΥΡΟΓΟΠ ΘΙ Δ] - 
Β0Π θη ΟΠ ΔΓΔἰκίου 8η, ὑγ 6] Οἢ 65. ΥὙἹθ] ] 61 ἢ ἱ γοηὶ ΚοΟΥΥρΡᾶ05. 8]] οἱ η 
ΔΉΘΟΏΟΡΘη, ἄθη ἀδηη ΕἸΏΖο]ηθ δ] βίθη, τϊΐ ἸΘθ μα ον ΜΙΙΚ 
ἀπ τηἱΐ τηπηίθρη Τδηζθονθραησθη θορ]οοι ἡνᾶν. ΒΘ. ᾿5.156 
δι}06], νυ] Πο θα! ἃ πη! γοοθ θη. τὶν, Ποθὲ ἀσγο 5θίηθῃ 
(οῃίγαβί ἀϊθ βθι ον δἰοῦ δυϊαγηροπάθη ΒΘϑΟΡρηΪ58586 ἀθβίο 
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6, Δ5 ΕΥβοΠθίηθη 4685 [0 Π85, ΘΙ ΟΠ ἀϊθ Κυίορϑρο- 
ἴδηρθηθῃ δ οιθον πουδηΐα γί, πηδοιὶ ἄθη ΟἸΟΥ γογϑίυμημηθη. 

ἀν οῖίο5 Εροϊβοάϊοῃ (22---496). Νἧοϊ. [γϑιαηα!1- 
μον Βεοσγὔβϑαπρ ἀἄσγοῃ Ὦ. ογνιθάογῦί Π0Πὰ5 δυΐ ἀϊθ ΕΤδρο 
Π8Δ 0} ἄθπι ΟΠ] ΓΘ θη 65 ογβθηίθη (θῃ}8}}}158, ἀ885 Θ᾽ ἴῃ η 
γ ΟΠ θ 6 Π] 6 ἢ ἂπὶ Κθηδθοη νου] 586 Π8 06, γνῸ οἱ" ἄθπὶ ζθιι8 δἰῃ 
Παηκορίον. ἀδυθγηρο. Ποῦ ΑΠΡΙΙΟΚ ἀθν Θοίαηρηρη τὔ γέ ἀϊα 
βδηΐίε Ποϊδηθῖγα τππὰ ἴἢγΘ δὴ [,10}185 σου! τοίθη Εγασθη σΌΡθδη 
ἀἸθϑθπ Αη]ᾶ855, Ζὰ δγζᾷῃ!] θη, τὶ Ἠργα 65, ἄδββθη {ΠπίΓ6ι16 
Θ᾽ τηϊΐ Ζᾶῦίο ΒοΠοηιησ. σοηθίπι Πα] θη τηδομίθ, Ζὰ ἄθιῃ Ζι96 
θοροη Ορο δ! θοννορθη τνογήθη 561. 16 Κυιθοβσοίδηρθηθη 
ὙΥΘΙΡΟΓ Πὰ})6 Θ᾽ ἴῃ Πθγα ]6β᾽ Αἰ ἴγᾶσθ ἤΔῸ ἢ) ΤΥΔΟΙ 5. ΘοΙοἰίοι; 
Ηδθν. βειρϑί ἀύγίε ἢ. πδοὴ ΟΠ θυ ησαηρ ἀ65 [οἰ ου! οἤθη ΘΡΙῸΓΒ 
ΘΓ Γίθη. 

Η]ΘΓηΔ0 ἄιϊιδϑουί αἀἷθ6 πηθοίδησπα (ΟΠουἀπρουῦη, Ὦ. 
ἀὐγίθ 510ὴ πὰ σ8η2 ἀον ΕΓθθ πἰηροθθη. ΠΙθ56 061, 80 
ΘηΪΩ 516 ἀϊθ Εγηϊθάγ σης ᾿ἢγο5. ἀθιηδ}}]5. θ61 Οιηρ 16 ννοὶ- 
ἴθ θοδοῃίθί, θυ ΠΠΘΓῚ 516} ἰγοίζ ΠΠΓΘῚ Ὑ ΥΒμϑγαιηρ, ἄρον Ηο- 
ΤΑΚΙ θ᾽ ΟἸοΙκ βἴ οἷν Δ] ΘΓ Ἰη55. δὰ ἔγθιθη, ἀοο ἢ σ 610), 4455 ἀον 
αἸἀοκ] 6. Ιϑῖο!. δο ἢ τυὶθᾶθν [Δ]|16 0 Κὔηπο: πη] ΟΠ 6 
Αηρϑὺ (Γι ᾿ἢγ Εγθαάθ ππὰ ϑογδάθ ἀἶο ἀοίδησοηθη ἢδΐ (6. 
ὈΙοΙίοΡ ἄαζι Ὀοημϊζί, ϑογσθ Ζὶι ον οθη, Π0Ὸ0 66 ἀἷδ 
Πίησοα 56 |05ι ἀ1656. ψΊΡ ΚΠ] ΟΝ οἰ βθθη. Α15 ᾿ὸθ ον] Μαίίον 
᾿θοίγδο οὶ Ὦ. ἀϊθ ρθη ἤθη Οοίδησοηοη ἀπά ἀθηκί χηϊΐ 
θαι ἀάγᾶη, διο ἰἤγοη ἰπάθγη Κὔπηθ οἰμϑί Οἰθί 65 
νι ἀογία ρθη, ΥΟΥ 8]|16η ἰδὲ 65 [οἱθ, ὑϑίοπρ ἀσγοῖ ἰἢγα δα] 
Ἠα!ίαπρ απ ἄθη ΘΟΒΠΠΘΓΖ ᾿ἤΓῸΡ Ζῦσα ἄρῃ ΒΙ1οΙκΚ ΠΟΙ πο δ᾽ 8 
ἴβϑβϑϑιι. Βοάριυίβδπι ροηιρ ἱγασί ἢ., ΟΡ 516 νυ δᾶ} 56] 
ΟὐΟΥ ποθ. ΑΒ 516 Κοῖπθ Αηϊνοῦί οὐ μᾶϊΐ, ἀὰ [ο]6᾽5 Βυιβί 
ἀ16. γνϑυβοῃιθἀθηβίθη (οἰ ἢ} ]6 ΒΟ ΚΙοιηθη τππὰ ᾿ἤγοη Μαηά νοι- 
ΒΟΠΠ 6556, Πδ ΘΠ 10} ἀ6Γ. (ἰοἷ6 ΘΟμηογΖ, 416 ἤδομίθ δἰ Ποὺ 
50 Θ6[η Οδίη χὰ κγάηκοη, θοίγαρί 516 ἄθη [210}15 ποῖ (οἱ 
Ἠογκυη ἀον Φαηρίγαι. (6 Γαι5. [οἴη τηοίἱνΡί ϑ0Ρ.. Ρϑ8γ- 
ΟΠΟΙορίβοι ἀὰ8 ἀσγοῖ 485 ἀδβοίζ ἀν Τνδσδάϊο ---- π6 χιαγία 
ἴοφιιὶ ρογβϑοπα ἰαϑογεῖ --- φοθοίπα ϑοιννοίσθη ἀ6γ [0]6.} 

Νδομάριῃ [1085 βϑῖπθ ρἄηζι οι {Ππνν 1556 ηΠῃ 610 ΒΟ ΠΘαΘΓΙ, 
Βρτίοι! Ὁ. ἴῃ γὔμγθηον [ηη]ρ κοι, τ νοὴ ἀδηηοη 5. 6 ἀο- 
γα] σοζοσοη, ΠΟΟΙΙη4]5 ἀϊ6 [016 8η, ἀἷ6 516 1ῃγῸῚ 1] 161} Π4]}Π}6 
γΟΡΒ Παρ. Ὧδ 16η6 διιοῖ 162 Βδὶ ἱῃγοη ϑΟἤ ννοΙσθῃ γοΓ- 
ᾶγγὶ, ἰασί βοἷν {1088 σάβο]ι ἰη5 ΜΙ 16] ταϊΐ ἀν ὙοΡΒ ΟΠ γα ηρ, 
0. ἀηίογυνοῦ8. 561 516 ἴῃ ἰἰοε5. 5Π|5 ΟΠ ννοῖσθη νουβοηκί ρ6- 
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θϑ6η. ΗΙογάγο ἰδὲ ον (ἰοΐα ΘΟ ΠΊΘΓΖ ἀ6Γ πη] ΚΠ ΠΟΘ ῃ ἢ 
ΚαπΙισβίοοῃίον. διι[5. ΑηΒΟΠ Δ. ἢ 56. σοΖϑι ῃποί. 

Τοῖχί ορκιᾶγί Ὁ., δῖ6. ψῸ]} }]6 πιο ΐ βομ! ἃ ϑοῖη, 4455 [οἷθ 
Ζὰ ἤγοη [ΘΙ ἀθη ΠΟΟἢ Ποιιθὴ ϑΟΠΠΠΘΓΖ γί ΓΘ: 516 5016 ἴῃ 8 
Ηδιιβ σόπθη πϊΐ ἀἄθηὴ ἄβδγίσθη, ἀδιηῖ 1,10}18ἃ5 4504] ἃ χὰ Ηδγ. 
Ζαν οἰ 1 ]6 ἢ, 516 56] θ8ὺ 06. ἀϊθ ογογἀθυ! οι θη γον γιηρ θη 
' ἤδυβ6 ἰγοθη κῦπηθ. 

Νδοι θη Α]16 ἀἸ 65 ον δ οίβαησ ΠΔΟ Πρ κοι 6ῃ 51η4, {γ{{ 
͵6Ποῖ Βοίε ἀθν Ὦ. ἴῃ ἄβθη Νῆαρ, ἐδ δ 1Π1 τπηΐ6} Ὑἱ6 1 Αὐσθη 
ψ ΟΠσ 6 ΕπίἀΘοκαηθθη Ζὶι Ἰηδοῆθη ἢ8406. [{Ππηϑίᾷη Π 10} 6Γ- 
Ζᾷ Π{ ον τη, [10Π845 Πὰθ6 [ἢν ἃ16 ΝΥ̓ΔηΓΠοΙ. γογῃθ!: Ὀ]055 
{πὶ ἀν [16 06. Ζιι [ο]16 ψ] ]]|6η, ἀ16 51: ΟΠ ΠΟἢ. ΠΙΟΠ «5 5Κ|8- 
γἱη γογδιιβσοβαηάί 561, μᾶ06 Ηδγ. ἤδοἢ ἀθὺ οἰβθῆθῃ Αιι55896 
465 ἜΕΡΙ ΥῸΓ ΔΙ]Ὲ πὶ; γος Οοομ8}1ἃ σογϑινί. 

ΡΙδί ΠΟ ἢ δυΐ5 ΤΙοίβία σοίγο [θη ἀπ Γ ἢ σογδά δ 1665 Μᾶα- 
Θἤθη, Ζιι ΘΙ ΟΠ ΘΓ Π0Οἢ ΟΡ) [ἢν ΗΘΓΖ 510} 80 Ὠ]ησοζοῦθῆ 
ΏΜι6, δ᾽] εἰσιν ἰἢγο ϑοιμπμοις ἀθη Ηογδκ ο8 νεζαυθοτί 
᾿ιαι6, ψοπαοί ἢ. ἴῃ ἰἢγὸνρ Βείδυθαησ 510} ἀπ ἢδίδ δη ἀϊ6 
ΕΓοαπάϊπηθη. ϑ0Π0η. Ψ| 516 ΤΡ [ο]σοη πηὰ [20]185 1πΠὶ 
Ἠδιιϑθ δρῃβ.}! 10} χὰ Βοάθ βίθ! θη. οὔθ 810 ἢ} ΠῸΡ οἱη Νήονί 
ἀ65 {{πν}}}1|6η85 σόσθη ἢδν. σρἄιιθβουί. χὰ ἤάΡθη, 415 [|0}}88 
Παογδιιβίν ἀπά χὰ Αἰ γᾶσθη δὴ ΠδΡ. 510} ογθιοίθί. Νοοῖ- 
[1815 Π8 0} 16η6πὶ ΜδἀοΠ θη Βοίγαρὶ θη δὲ ἀᾶθρ6ὶ, ἄβθγθη 
γε ἅΠ Ὠ15586. πο σὰ Καηηθη. ; 

ΗΟ {ἰ ἀογ Βοίθ οἷῆ, σοι ον ΠΟΙ (85 
Φιυνν] οσοβργᾶο ἢ} ΒΟ Π 0 ἀθββἢα]} νοῦ 6}, ἀπ ἀν Νγἀ6 ἀδὺ 
σοκυδηκίθη (ἀδιηαἢ!!η ΠΙΟἢ 5. Ζῖι Θη ΖΘ θη: Ζαρ] 610 δίθισοῦί 
Π10Π}85᾽ Αὐδννθίοῆθη 4845 ῬρΙηΠ ΠΟ 6 465 ΕἸΠμθσοΚ5, ἀΘη 5861η 
Δαν οκΠαἰίθη Πορνουθυϊηοί. ΤΓΟΙΖ 4116 Πγομθη8. ὑπ δρη- 
ἀθη5 τη1|55 ΙΓ, γοη] Βοίρη 1ἢ ἀϊε πσο φροίγίθθθη, οἰησοβίθ- 
ἢθη, ΘΓ Ρ6 ἀ8485 Μδβοϊθη [οὁ]16, Επγγίοβ᾽ ΤΌΘ ΟΡ σρηδηηΐ, 
ἀοοἢ) πὰ γοπὶ Πδιθηβᾶρθη. δι σοάγδησί δ 6 6Γ ἢ., 
ἄθη Μοηβοιθη, ψ οΠ ογ. πος ὈῸ] ΒΙΠΠΘη 861, Ζι θηῖ- 
ΒΟΥ ς : 

Νιιη ογϑί σγοῖ ΠΏ, βο ρθϑί θη: 516 ννβῖβ5 ἄθιὴ [1085 δι 
δηάθγῃ δ ορο θ᾽ Ζυκοιηηθη. [Ιπάθπηὴ 8516 ψθθν Θ ον] 581 [ἢ 
ἴππ ἀγίπσὶ ποῦ ἀυγοῖ ΕΓάσοη ἢ 2 βου ἄγη. νυ ΒΊ ΟΠ, 
τοῖσί 56 ἰῇ βογθάίον, ζπὶ Ἠθγζθ σομθπάον βράθ, οἰ ἢ Δ], 
ἀ455 [1085 Κοίηπθη αντυπᾶ ὰΡ6. ἴἢν ἀ16 ΝΔἢ 6 χὰ νο- 

Ὀοῦσθη, ἀἄἃ 516 φοίαβϑι 86] ὑπᾷ ΥΥΙἀογβίγοθθη 61 ἀογρ θἰ ο θη 
ΡΠ! πΊββοη ὙΠογμ οὶ 56 : δυο ψογάθ ἢν αἰ ὙΠ Ποἱΐ 
γοη Απάθγῃ Ζὰὶ ουαἤγοη οἰ ολν (416, ϑοάδπ ΠΘΙβο 8. 68 
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ἀϊ6 ῬΠΙΟΝ, ἀἴ6 ΔΏΡΟΙΣ χὰ τοάθη. Ὦ., ἀΐα βοῦοῃ οἵϊι Νδοἢ- 
510}. σοϑθη ἀϊθ ΟΠ ΔΟΠ Πο᾽ θη ἰἢγο5. ΘΠ}8}}}5 σοι, στ οράθ 
8110} ἀ6. [01]6,. νυ! ο  " 516 18 θ6᾽ πη δρβίθῃ ΑΒ] ΪοΚα ἢν Μ|ιΐ- 
Ιο1ἃ φυβοϑι μοὶ Π8}06, Κοὶη θῦϑεβ οσγί χὰ ῃὔγθη βοῦθη. 516 
50} }16580 μδ ἀ6ι ΠΟΘΙ] σθὴ ΑὐΠοΓἀθυιησ, ἀ16. νο}}6 Υδην- 
Πδῖζ 1ἢν πΙΟἢὶ γογζιθηιῃαἰίθη. 

ΝΠ) 6}}ν" νους [10 Π85 πο χὰ νἀ θγβίθ θη. ΕΤ οί οθί 
Ζὰ, ἴῃ ἀ6ν ϑυίΐθη ΑΡϑιοηΐ, ἢ. ἀθῃ ΒΟΠΠΊΟΓΖ Ζὰ ΘΥΒΡΆΓΘΏ,, 5186 
ΠῚ ΠΟΥ σΔΉΘΘη Ζὰ ΠᾺΡ 6Πη, Οἤη6 νοῖη ἨδγΔΚ]65 ---- ἄθη 7646 ὕ]η- ΄ 
σγδά μοι ἄθ6] δίθμθη νὔγάθ --- θϑδυ[γᾶσὶ χὰ δθῖη. Εν Ἀ]- 
ἰοὲ ἢ)... ἀπ ΠΡΟ 56108. υηὰ 465 θη} }]8 Μ]]6η, ἀΐθ [6 55- 
56} 1606 [ο]6 ψ Β]  ] θη ἃ χὰ ΒΟμδη 61} τη πδομάθιῃ ἢ. 
1 ἀ85 δ υβρυθ ἤθη βοθθθθη, Ποἰδϑί ἀἴθβ6 Α]16 ὨΙ θ᾽ ἢ σ ΘΠ ΘΗ, 
θδιηϊΐ 816 ἄθηὶ [2105 ἀϊθ σοθὔπγοπάθη ἀοδθηϑ86- 
ΒΟ ΘΏΚο [ἄν ἀϊθ φἰάπζοηαο Κυι οσϑ ὁ α τα οἰπῃδηάϊσθη 
Κῦπηθ, (ϑοόῆοη [6ἰχί βίθῃΐ [ἢν ΡΊδῃ [δϑὲ: βδοηϑί θ6ὶ Δηάθιῃ 
ἃ Θ51}10}} 510). Ἀδίῃθϑ δύο! θη [οἱρί 516 ἀ]Θβϑιη8] (61 πη56]1- 
σὴ ΕΙΏΘΟΡαηΡ ἃ]6Γ, ρ] 2} 10}. δα [δι ο μον ΕΥΙ ΠΠΘ5.) 
ΑΙ]6, Δι 0} ἀθγ Βοίο, ἰγοίθῃ ἃ". -- ἱ 

Εγϑίοϑ δίαβίπηοη (497---530.) Ὅον (μοῦ ἰοϊοῦὶ ἀϊ6 
πηνν Δ 6 ΠΟ Καὶ ἀν ἢ 1606, ᾿πὔρθη 6 δυΐ ἄδθη 
Πθίβϑθη Καῃρί ἀ65 Ἠθυακ]ο8. τ ΑΟμϑοοβ ἀτὰ ἢ. ζιρῦοκ-᾿ 
σ6 ἢ ῖ, γγὸ 5] ΘΙ Οἢ [4}158 416 1,160 6. Δ]16] ἢ ννα!ιθίθ, ψἱθ εἰχί, νὸ 
Ιο]6 ἀὰγοῖ βοῆνογθη Καιηρῖ ΘΡΟΥΡθΘη ἰδέ. Ὠ16 ἴῃ δηρϑίνο])- 
ΙΓ ὅϑρδηηθηρ ἀν ΙΒ ᾽ ἀτησ Πᾶρροηάς ἢ. [ο]σία ἀθπὶ ἀ6- 
Τ28}}} π}}ΐ δΡΊγΓΔΘη, 516, ἀ16 βϑιίάθηη ἰγΓοΐΖ 4|16η {Πησοι Δ ἢ} 5 
1η [6 }06 υπὰ ΤΓθοιθ ἀἄθπὶ οὐσο θη Ὀ]6 101, ἄδθϑϑθη Ηρ 510} 
ΘΙ Πθι δηάθγηῃ ζΖιροννθηάοί ἢδί, 

Ὀγιί65 Εροίϑοάἀϊοη (591---092). Ποϊδηθὶγα {γ1{{ δι18 
ἄοη ἤδυδο, ἃπὶ ΘΙ πο 5615 ἄθηη (ΠΟΥ 1 θη Καμημηοῦ. σὰ Κὶἃ- 
σ6η, βοίδηη πὶ ἢ πὶ πη Ζι 1 6 1] 6, σὰ νυ Ποῖ Ζ 80} 6 116] 
5160 Ζζὶι σγοιίδη ρΌν}}}} 56]. 850. ᾿ᾶϑϑι ΒΟρΡΠΟΚΙ65. ἀ16 ἢ. σοϑθη 
ἴἢγ6 Ὑογινραυΐθη ΓΟ ΚΒ ΟΠ (8105 ᾿ἢγ6 ΔῆΓΘη (ΘΒ ΠηΠησ6η ἄι15- 
Β56Γη, ΜᾷΠΓΟηἀ 516 ἀπ [,10]|8ἃ5 σοροη 8.  ΌγβΊ οι. δηζιννθη- 
ἄθῃ σοζιησθη ννᾶϊ. 816. ογκίᾶρι, τ ὅδ Ἰυαηροη ΝοΡθη-᾿ 
ὈΌΒΙ ΘΓ ἀπτηδρ! ἢ) 485 Πδιι5. 16 ]]6ὴ χὰ Κῦπηθη: ἄἀθῃ ἢθν. 
ΖῦγηΘ 516 πίομί, βοάθηκθο 06} 445 δ]6 Ζδ 6 Π}} 6], νν 6] 01.685 
1} οἱηϑί Νβθϑϑοβ πη σοηΔΌ6 γΟΥΒΟΙ ΓΙ Γ 65 ἀθργδι 0 }}5 '8η- 
γουίγαιυΐ 806, Ζχὺ πυΐίζθρη, πὶ ἄδη Ζδιθοῦ Ζχι ἀβρογθ]οίθῃ, 
γνΘΙοἤθη [016 ὕβριν ἤδγακ| 68 διιβῦρθοθ. ΜΙ55Ρ.ΠΠσο ΓΡ6]- 
10} ἀογ ΠΟ Ἰἤγοη 5 Ο0ἢΓΙ {{, 50 5016}Π6 516 ἃν, ἀἃ 
βῖ6 θῦὅ986ε Καηπίο ἢ 8556. 
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16 ΓΙ ΡΟΡΙη 465 ΟΠΟΓΒ. Παΐ πἰομΐβ ἀάροσθη, νόγϑιι558- 
᾿56{2[, 4458 ἢ. ἀ16 ΝΠ ΓΚαηρ 465 Ζϑυθ 6 Γ5 ΘΡΡΓΟΒί ΠΡ 6. Νοῃάθηι 

1). οὐ θα ογί, 516 σΙΔ α θ 6 ἀθ ήονι ἀθ5. βίθγθοηάθη Καηϊδα- 
ΓΒ, ΟΠη6 6η1815 γ0η ἀ6πὶ Ζϑιθον Αηννοηάπησ σοιηδοῆΐ χὰ 
Βαῦθη, νι θάθυ μοῦ ἀϊα ΕΓθαη 1], ΟἤπΘ 510}. γοὴ ἀ6ν Ργοβο- 
ΒΔ] σον ἀ65 ΜΙ 615 ἀρθογζοιρί σὰ ἤᾶρθοη, ἀγα δὴ ηϊομΐ 
δδηάθὶη. ἢ 5ιθηῖ ἢ. νογζϑισ ἄθη [}210η845 δι] 516 Ιοϑ 
ΟΠ οἸ θη, ψΟδυγΟΠ τνοϊΐογα [6 υ]θραηρ ἀππιῦρ] 1 0}} σοηηδοῃΐ 
ψἱγὰ. [ἢ Κγδηκῆδίίον ΝΥ 4]]}ὰπῦ Ὀἰ6ὲ 516. πὰ ἀθη (πον τὰ 
ΟοΠ δ] τὰς ἀπ βρογοῖοθῦ ἄθη [16 η8485 ἀ85 ἀρννδηᾷ ἴῃ 
δἰπθη Κἄβιομρθη, τΐ ον δβιίβϑιιηρ, Ηδθγ. 501186 65 ζιιθυβί 6 
ἀθηὶ [6 ΟΡ ΟΡ ογ]θσθη, 50 ἢΔ06 516 σοὶ ἢ Ζὶ βομοΚθη 
ὩΔΟῈ οἸὔοκ!οῃ ἀρογθίδη ποῦ Οοίδην. [210 Π8ἃ5. ψ ΘΙ ον ἰκ6]- 
ΠΘΡ]οὶ αταπά ἢδίία, ἴῃ Πριδη γ᾿ 5  ογία απὰ Αθϑιομίθη ᾿γσθηᾶ 
ΜΙβϑίγδιιθη Ζὰ βδθίζθη, ϑδᾶσί φβϑυ 556 δ 6 Αὐϑυ οί αη ἀ6Ρ 
Βοβίθηαηρ χὰ, ψόογδιΐ ἢ. ἴῃ ἀγᾶησί, ΓΑ50}} ΔΖ ΘΟ ΘΗ. 
Υ556. ΘΓ ἀθ0}}) Ζζιὶ δυζᾷ!] θη, 16 65 ἴπὶ ἤδιιβα βίβθιθ υπὰἀ Ψ16 
ἔγθαῃ 1 10}} 516 ἀ16 Εγθιη4θ δηρίδησθη ἤρα: ννϑιΐογο5. 806 
516 1ῃπ| ΠΙΟΒΐ δυϊζιϊγασθη, ἀὰ 516 [γοῃίθη ᾿ηὔ586, νοΐ Γῃ 
[10] ]885 γὺὴ ἢΓῸῚ ΒΘΠΉΒΌΟΠ, ηδΔο Ηθν. τράθ, γνόγϑ]ὶσ χὰ 
56 1η, 66 ΘΙ" 1580, 00 Ηρνυ. ἀϊ656 γδυβϑι μθυαησ ΠΙΟΠΐ [αὶ 80- 
ὙγΘΊ56η τ γά6. --- ΗΙογη ἀδιίοί ἢ. 1οῖ56 διΐ 416 νοι Ζϑιι- 
θῈΡ φϑῃοῦϊία ὙΥγκαηρ ἢἰη, ἰἄβϑί γι 0 ἢ} Ζυρίθι ἢ. Ὀ]ΙΟΚΘΗ, 
4455 [10Π85, ΨΘΠη ΘΓ ΜῸ]]6, νοη ᾿ἤγοη δου ]δηροη γΓοάθῃ 
χηῦσο. Ποοῖ, ϑοῃοίηθη 416 δοῦίθ διιο ἢ οἴῆθη Δηΐιρ νοη 
ΘΟθ δ Ζὶ ΘΠ] 6, ὙΠ 516 γ0ὴ ἴἢΓῸΡ ΒΘ ηϑοἢ πἰοῃΐ 
Βογθάθί ψ ββθη Μ0}}}}, 

Δινοιίθβ ϑδίδϑιιοη (θ93--6604)η. Νοῃ ΠοΙδη Γ᾽ 5 
ἈΑΒΡθίγοίθη γογκπάοί ἀἋοὺ (ἢ, ΘΙ. 5616" Βροάθηκθροῃ 
γοῦσθϑθθη 98η2Ζ2 δι 6ΙΔη61γ8᾽ 5 δὴ οἰησθῃ, ἴῃ 
οἰηθὴ [166 ΠροΙΐογη Τοηθ5. δ᾽ ]6ηὴ Βου πη ἀοἦ [,Ὧηἀ-- 
Β0Π Ὁ. ἀϊθ 91: σγθίοῃμα ΗθΚοΡ 465 Ηργακὶο5. ἀηὰἃ νυηϑομΐ 
Ζη Β0Π155, ἀ6Γ ΖΔΓ πηῦρο 56 1ηὴ6 ΥΙγκυηρ 
ἔπη. 

(θὁγ μοῦ φιθθί δῖον ἀθν θαβϑίθη ἨΗοίπαηρ 16 2ι ταί ἀ6Γ- 
56 ]|06η Ηδι!οβῖρ οὶ ἢ νυ] η80}} 46Γ ογϑίθη Μοίάϊηρ 20 ἢ, 
Οογδάθ 0Ὲ ἀἸοἢϊ γὸὺὺ ἀν Καϊδβίγορῃ!βα ἀν! ΘΙ ἤθη [16 6 Γ᾽ 
γ0η Ποιίογοη ΟΠ γα κίον οἰ χα! οσθὴ ἀ65 (ἸοηϊΓᾶβίθβ ΠΔ] 6 γ, ἰδ 
5802 ἴῃ ἀδγ δ βἰϑθ ὕη56 15 ὨΙΟἢ 6Γ5.) 

γιογίοβ Ερεϊβοάϊοη (θθῦ--822). ΕΡοη νϑυκὶηρί 
ἀν ὙΥΙΠ5Ὸἢ ἀ65 (ΠΟΥΒ,. ἂαἷβ ἢ. νοῦ ἀϊβίθυῃ Δπηϊησθη 86- 
ἐγ Θθ6η ΠΘΓΔ56}}1. [Ι΄ οἰηοῦ ἀσγο ἀἰθ ΥΙΘἀοΡ ΒοΪυηροη ἀΐδ 

2 Ἑ 
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᾿ππον ΒοκΙθαηπηαης ππὰ γογϑίδγαπο νουγα μθπάθη Βοάθ ογ- 
ἄμ! 516. ἀΐϊθ νϑγἀ θυ! θη ΝΥ ΡΚαπσοη, ὑνθῖοθ ἄἀθν ΑΡ[Ὰ]} 
ἀ6Γ δησονδηδίθη ζΖδιθ Υ{6] 1πΔ ΤΠΠΘ ἢ (68 (ΘΟ ΠΔ0}}185 ἢ 6Γ- 
γοΓ ΘΓ ἢ 806. Νὰ 516 σον} σον θη, Θ᾽ ΜΝ16 ΤῊ 88 - 
1065 δή δοϑίοκ 516 ππίθυ ΠΟ 6, δῖ 516 ΠΙη ΘΡ ΘΙ" τη Ααϊ- 
γναπὰ |16ὲ δ παν ίβηη5. θ6Πϊββθη, ἴῃγο [οἰ ομ ρ]ἁθὶ κοῖς χὰ 
βογθιιθηῃ. ἢαίίθ ἀ00}} Ναβ805 ΚοΙΠΘ ΘΙ [ὔγϑδομθ, ἢ, ν ] ἢ 6 
πὴ. οἰ ηθ ἢ 50 Ζν ]Π6ηὴ Τοῦ ΡοΡοιίθὶ, οἷη Πα βαηθ5 ΜΕ 6] 
δἰ ηζα Ππαϊσοη: πὰΐ ἀοοῦ οθθη ἄδγβ θα ΟἹ σα Ρ [61] 5610 81 
ἄδθη σός! θη ΟἸοῖνΡοη (δ Π 0} νου]οῖψί, ν]θ οὐ ΑΠΙ65. γθὺ- 
πἰομίοι, 85 6 θογῃγι. [ἢ ΠΕ ΠΟ] 55 06 Υ βίϑθῃθ 
6581, νψοΐογῃ ἀθ ἤον. ὕπο! ὔοκ νιάἀονίδηγο, 56]1- 
πθὴ Τοἀά χὰ ἰμο᾽] 6 πη: οἷπ οά]θ5. Υ θῖν ὔπηθ 5010Πη65 ὅ6- 
5010 Κ πο ἀβθονθθ θη. 

γοΡροθθη5. βδιοῃΐ ἀἴθ ΟΠοΡ  Πγουη. θόϑβοῦα ναυίαηρ Ζιὶ 
ΘΟ ΚΘη, 8ἃ|5 516 465 ΠΎ}Ὸ5 δηβι οἶς ἱρὰ. Ὠ]6θ ον ᾿ᾶἄϑϑι αἷς 
Μαυιίον πᾶνῦΐ 8ἂη, (ἃ58 5816 βϑίηθῃ γαίοι σϑίδάίθι μἃῦ6. Ὠδθπη 
Ἠν}105. ᾿ιᾶ], οὔπ6 ἀϊθ Αγ πηὰ ἀθὴ Αμ]ὰ85 465 Βορίπηθηβ. Ζὰ 
ἀμ γοΠβομδιθη, ἀϊ6 Μιΐίθυ ἴῃ ἀη56 ] σοῦ θη [ἄρ οἷηθ 
σοπηθῖη6. ΟἹ 15 ΟΠ νη, τ ] 6. ἀπο ΕἸ Θγβαο  Ζχὰ γουθΓὸ- 
ΟΠ ΟΡ ΊΒΟ ΠΡ. ἤδομα θονοθθη 561. Εν θγχᾶμ! πη ---- πα ἀάγδαΐ 
ΓΘ ἃἷ6 Ζιβομδιον. ἀαγοὸβ ἀϊθ υχηϑίᾷ πα! 6 ΟΠ ἀθλαηρ 
ἀον Υγκαησθη, 6] 0Π 6 485 ΕἸ πὶ Βοάθη Δηρογοἢίοί Πδίίθ, 
Βοϑρᾶπηΐ ψουάθη ---Ὃ (ἃ85 δήοιίεῖθ, νῖθ Π|160Π85 βσογδάθ 81} 
Κοηδθοη δηροίδησί 56], 415 ἢδθιυ.. 510}. δησοβοῃίοκί πὰ 06, ἀϊ6 
Ἠοκδίοιηθα ἀδγζιθῦηροη. Πεϊίογθη δίπηθ8. θ 6 ΠΕΡ. ἄθη 
ῬΦΡΙο5. δηροίμδη, νυ ΟΠ 6 ΡΟ. "θη Επιροι]οάθγη ἀν Ομ[εῖ- 
Παιηηθ 861η6. ψϑράθγθ! 6 γα! ρσοδιιββοῦί μὰ06. [ἢὴ 66. 
δγβϑίθῃ δα} ἢὰρ6 Πον. ἄθη [10Π}ἃ5 ἴη5 Μίϑθοι' ρϑβοῃι πον, 
ἀδγδι 561 π80}} δηίβϑίψι ἤθη ϑιῦμηθη, ψοθοὶ ἤον, ἀἴὸ Πα 
μη ἢ). νου πο, ἀδ5 Αἰιρα 468 γαίουθ δα ἢ σοί! θη; Θ᾽ 
᾿ὰΠ6 πη σοροίθη, [ἅν δϑῖπθ ΒΟΥ βο μα πησ νοῦ αρθῦα Ζὰ 
ΒΟΓσθη. θαγαα ΠΡ6. ΘΓ ἱππ πη δθίπθηῃ [χθ!6η ἴῃ οἷη Ε'8}}}- 
Ζθιις σοίοσί πη Ρ8]4 τοῦθ δ' ποὺ} δίμιηοπαὰ οὐοι ΒΟ ο (5 
ἰοὰ! δὐβοῃθηθη. Εν ψνάηθομθ ἀν Ὦ. [ἅν 1Π1 6 - οἰσθη- 
βία Μιββοίμαιί αἴθ οὔ! 6 ϑίγαίθ, ψϑίοῃθ 516 σον Ρκί. 
46. 

γοη [1οἰβίθπη ἀγδπὶ ἴῃ 88 "65 ϑοῃννοῖίθθη γοῦβοηκί οηΐ- 
[γηΐ δῖον 1)., οἤπθ 810} ἢπρ, ψνοζι ἀοιν (πον γᾶ {Π, ἀθη γογ- 
5.10} Ζιὶ ᾿ηδοῆθη, ἄθη ἰοἰαἴσοη ΠΡ Πιπὶ 465 ΠΎ]}}05. Ζζιὶ ΒΘΓΙΟΝ- 
τἰσοη. ΟΠ δι ΘΓ ἢ ΚΙΙησὶ 6. ἀογ οη(οι! πάθη πδοισογαθηθ 
ΠΟΘΙ 56 ΕἼΘ 465 ϑοηβί 50 ζᾶ θη, 16. χΐ ἂγρ ΓΘ μάθῃ. 
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ΘΌΠη65, Θ]η6. 50 Πηπη) {6 ]10ῃ 6. Μυίζίον τηῦσα 1656 }06 ΟΠ Θ 
ΘπρἢΠη θη, Ὑγ6]0ῃ6. 516 581] 61] γί βδυθιιοί ἢ8}}6} Ἔ) 

Νδοῆάθπη Πδυϑι Διο) Ηγ}]}05 ΠἰηθΙησοσδηρθη ἰδί, ὉΠ] 
ἄθπὶ αίθν δἷῃ [8661 21 ὈΘΒΟΡΒΘΠ, ϑ{{ππΠη8η ἀΪ6 ΔΙ] Ο56ῃ 
Φυηρδιιθὴ ἀἃ5 ᾿ 

ει δια 5: ἢ (823-- 804) 8η, Οἶπο 510} ἱγροηά 
8η ΠοΙΔΠ 6 ΙΓ 5. ΟὔΘη ᾿θαβίητηΐ σοηυς ΔΙ ΘΘΡΓΟΟΒΘΠΘη Βηί- 
Β0Π] 55. Ζὶὶ ΘΓ ΠΠΘΓ ΟΥΘΡ 8115 ἀθιηὴ βοῃννθιροηάθη Αθίγοίθηῃ 
ΟΠ Πη65 Ζὶὶ Δῃηθη. ΘΙ ΔΘ ἀγᾶηρί 65. 50) ἀθπὶ (ΠΟΥ 
Τηϊΐ σϑηΖοιν ἀανναὶν αι, νν16 5160} 16η6} 8ἃ]ἰ6 αδιίοΓ- 
ΒΡΙΠΟΝ νοὴ ἀογΡ Βοοηάδισαηρ ἀν Μάμθη 465 Π 6 Γ.. 
Ζ ἀϊ 6 56 Ζ6ὶ. οὐ 116: ἀν Τοὰ 561 ἀϊ16565 Βη 46. 
ΘΙΟΠΘΙ ὈγΙηρα 184 4845 τη ἄρῃ ΒΙυΐ6 465 βίθγθεπάθη Κοηΐίδι- 
ΓΘ γΘΡΠ]ΒΟΠί6 ΟΠ ον Ἡγάγα ἢ ἢ ποαίο ἄθη Τοά. 1)85 
ΟΥ̓Ά 6] Ἰῃ ἀ6ΓΡ Ε1]6. δΔι5560 ΔΟἢΐ ἰΔϑβϑθηᾷ ---- υπ4 ἴῃ ἀον Τηδί 
ἰδέ ἀὁγ Ὁ. 166ν ἀδάδηϊκθ δὴ εἐἰἃ8 ΟὔΚ6ὶ, ννϑίο 5. 516. [ἢ 
ΕἸΏρδηΡΘ 50 ἰΘθ ἢ δῖ! ἃηοϑίαίο, νϑυρβουνιη 6 η, 50})4[4 [0165 Αη- 
Κυη 4116 1ἢν διηηθη δα ἄθη οἰπθη Ραηϊ Ρδηηΐ, ἀ16565 [Πη- 
61} ΔρΖα  ἤγθη, σ᾽ ννθ ἅπ0}} Ἠρδγδκ]ο5. 86] ρδί ογϑί βρᾶϊΐ 
δ} 445 ΟΥακ6] σοί γί νὰ ---- απὰ ἄδη θοιΠὔγθηάθη ΑΥοΥ- 
ἴθη ἀθ5 Κοηΐίδυγοη Οἰδιθθη 5 ῃΠθη οηἀ ΔΙ Π0 γ6. ΜΜ0}} Ὦ. 
ἀνηηθη, 1 845 σον σα {{ΠΠ01}] ΠΟΡΔΉΒΟΠΓοΙίθ, ΘΠ 66. 
5 θργϑι θη Βεϊασούιηρ ΟΘο ἢ 414᾽5]! Α1165 ἀἀ5 ἢδί ΚΥργ5. δη- 
Θοβιΐ, ἀπῇ ἀϊ6 80} 10}158]5σαησ ἀν Οὐίίοῦ. Δ} ΖῈ 
ΤΏ8Δ ΟΠ 6η. ς : 

ΕὐηΓι65 Εροϊβοάϊοη (δ8θῦ --Θ460), τη οἰ ηϑο]σίθη 
Κοιημηο8 (881---8097). ΕἸ ἤν ογίδηϊ ἃι85 ἄθηὶ Ρδ]]α8ὲ πηᾷ 
716η6 νϑριγδυΐθ ΑἸ (6 {ρ1{{ 11 ἀ βίου ΜΙ Θη6 ΠθΡνοῦ.. 516 {161} ἀθ 
Βοϑιῦγχζίθη ἢ οῦα τϊΐ, ἢ. ΠᾶΡθ 6 1} 6 θθη σοοηάοί ππᾶ 56}}}}- 

ἀορί, βορδὶ ἃ ἀϊ6 Εγασθη ἀθν Μᾶδομθη, 6] 06 485 ΒΟ ΓθοΙ- 
᾿10}}6 σὰν πο ἢ! Ζιὶ ἴλβϑ56η γϑυπηῦσθη, 65 σοϑίδίθ, ἀθη Πδγοδηρ 
ππηδίδ 10. ΝΟ νἱθ! δοῆθη {πῆ} ΘΓ ἢ Ηδιβο πηά 
Ιδαίθ πη ἢ] ἤζθη θοῦ. [ἢν [Πηο] οι θΘσαθ 5100 ἢ. Ἰῃ 1 
ἘΠοροθιηΔ0}}), [1655 5160} δι ἀθῖὴ θθθοιί πἰθάθυ, πδῆη ΑΒ- 
Βοιιθὰ --- ψῖρ [οκαϑία ἴὼ Ὁ. ἢ. 1249 Π΄., Επνγαϊκο Αηΐ. 
159021. --- υὑπὰ φΘη θ]βϑίθ ἀϊ6 ᾿ηκ6 Βριϑί. ἢ οἷ] ἀΐθ 

ι Ὦ Ααοὴ μἴθν αὶ 50}}}. 65 νου βίαπάθη, 05 ἀν ΝΟΙ οἷπο Τιυροηὰ 
Ζὰ πιδοιθη. 6 Ῥυνοίδροηϊβῇ ᾿ηυ858.6. ἀθιγοίθη, ὑπ ἃ]5 ΠογάκΚίο5. μδ]ά 
ΠΔΟΙΠΘΙ Ζὰ ΘΡβομοηθη. Ὀυγοῖ ἀἴ (ἀδηῦ 550] πηπητηρ. ἀν δάθ]η ΜΘ 
υηὦ (απ, ὙγΘΙΟΠΟΡ συμ} ἰἢ "65 Ἡν]]οβ᾽ ΕἾσοΙ ἀὰ9 ΠῸΡΖ βΟΡΓΟΟ ΘΗ, 
υυὶγὰ ᾿ἢν ΕΘ Ὶ]Π6ὴ χπηοιϊνῖγι. ΟΡοποῖη ἰογάονία ἀἰθ Μη ἢ ΠΟ ΚΟ , ἢν 
ἄθη ΑΉΡΠΙΟΚ ἀθ8 ΟρΙοΡ5. ἴΠΓῸ5. ΡΡῚ 1 ΠῚ5. Ζὰ ΘΡΒΡΆΡΘη. 
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ΑἸίο, 6 6 πῃ ουθουσθηθη ἴἤγο Πδθυγη ΘΟ δομίοι Παιίο, 
Τάβοῖ ἰη, ἀπὶ ΠΎ}]05 ΠοΡθοἰζυγ θη : μοὶ ἀθν γάβοῃθη Ζαγῦοκ- 
κυηΐι ἴαμα τηδὴ ἢ). ὈθΡοῖῖ5. δηΐβϑο!ι. Νὰ Πᾶ}0)6, δγζᾷῃ!ϊ εἰ, 
Ηγ}105 ἀπίοι' ἰδαΐθηη δ] ΘΟ Ζοι 510}. ΓΔ 6 δηροκίασι, ἀπΓ ἢ 
βϑίῃ θ᾽ ἀθηβοῃδ 0 }.65. Αὐῇιροῖθη ἀϊθϑοη ΒΟ ΓΙ γογδη]αβϑί Ζὰ 
ΒΔθΘη: ὙΟΓΊΘΡ 500 Πᾶρ6 6Γ᾽ ηδη] 10) πη] Πδιιθ6 ΟΡ Δ ΓΘη, 
ΟΠ ΠοΙδηθ Γ᾿ 5. ΑὈΒΙΟΝΙ οἰσθη! ! ἢ σοσδησθη 56]. Νϑθθῃ 
ἄον Το 6 πἰηροβίγθοκί ἢ 06 ΠΎΠῸ5 ἴῃ νου ζυν [6] θη ΘΟΠ 6 ΡΖ 
θοκΙαοῖ, 16. 6 πὰ θοἰά ον ΕἸΛΘγη ὈΘΥΓΔαθί 561 5016. 

γιογίοϑ δίδϑιιηοη (049--972). Π6γ πον βομννδηᾷκῖ, 
556 ΜΙ ΒΘΘ ΒΟ ΙΟΙΚ ΘΙ ΤΏ]6 0} ΡΟ ΚΙάσΘη 50118, ἀὰβ 465 Ηργ. . 
οὐδοῦ ἀογ Ὦ.: 6Γ τηδοιίθ νοὴ ἰππθη φοῃοῦθη ἀυγο ἀΐδ 
{|| ἀθπὶ ουβο  ογηάθη ΑὨΡΊ]Ιοα ἀ65 ἰοάϊίκνδηκθη ἤδι. 
Θηίσοηθη. Ζοιζί ηδῃδί 46Ρ Ζὰρ ἰγθιη ον υιθοϑθαΐθ, τυ ἢ 6 
ἄθη Πογ. που θοιγασθη, ᾿ἰδησβαηθη ΒΟ ΓΙ (65. Τιαΐ ἴῃ (6. 
ΟΠ] ἀθγιησ 465 ἩΎ}05, ΜΘ] ΟΠ 6 δα ἀὰθ σγᾶϊϑθ ΟΠ ΔαΒρ 6] 
γογθογο οί, ἀἃ5 να ποθὴ 465 ΠΘΓ. νοῦᾶη, ΘΙ ΘΥβ θ᾽ ηΐ Θ᾽ 
ΒΟ ]αΐθηα, πάθη. 80} [ὈΓΟΠΙΡᾶΓΟ Αηβίγοησιιηρ ἀἶα οὐϑίθ 
ἈμΠ 6 οἰηροίγοίθη ἰδὲ. 50. πἰμηηΐ ἀϊ6 δἰ] ἅ 10} 519. βιθῖσογη 8 
ἨοΙρκοῖῦ ἀθὰ ΑὨΡΠΙΟΚ 445. 4}{χὰ {16 θυ νν ἃ ΠΠσ Θη46. 

Εχοάοβ (9178 [1 πορϑὲ ἀθπὶ {1646 ἀπὸ σχηνῆς (978--- 
1045) υπὰ ἄδθηῃ ϑοΠΠϑβδηδρᾷβίθη. ἴῃ ἀονὺ γογδιββοίζαηρ, 
Ηδν. δὶ ἰοάϊ, δπηηογὶ Πγ}]05 πηροδοῃίοί ἀογ δ! ηιηρ οἰ Π 68 
ἀον Βορ] ον, ἀθη ΟΠ θγμἀθη πἰοἢέ Ζιὶ βίῦγθη, 5 56 1η6 
Φαιηο [6 ἄθη Ἠδγ. πννοοοη. ΕΤ ννθ 195 πιο, ψΜ)Ὸ 6Γ ᾿ϑί: 
5610 ΟΙβίου Αὐϑγιΐ σ1}} ἀδθιη γαίον Ζθ8 ὑπαἃ ἀδη) Καηᾶθοη, 
γγ 6]. )65. 1 850. 50Π]1πηπὶ [0Πη6 [Ὧν βοῖπα Ορίοσ. Νὰν Ζ688 
4|] 6 1 5861 ἴπὶ δίδηἀθ 1Ππἢ Ζὶὶ Π 6] 6 ἢ ---- πα 6 ΠΠΠΠῸ ἴῃ πη- 
ροδῃηίον δ οἰθ δἰβθα! ἃ. Εἴη ΑηΓ4}} ἀ6ν Γγοβι γ ο θη ΘΠ 6Γ- 
Ζ6η ΡΓθβϑὶ ἀθὴ ἤδθιοβ γοῦν αγία σοθοθη βϑοῖηθ Βορ]ο θ᾽ Δι18, 
4455 516 1ῃπ ΠΟ νομῇ] Π θα η Βοίγοίθη, ἄδηη [ὈγΓάοτὶ Γ᾽ 
ἩΎ}05 δ, δοίη ϑοῆννουί Ζὶ ζίθῃμθη τπὰ γάβοῖ ἀἰο ΟυΔ] θη 
2 Θηθϊσοη, ννθ θα βϑῖηθ φοί 9586 Μιυίοι 1ΠπΔ σοβοῃδῆθη, 
Παθὸ: ᾿ηῦσο 6ΓΙ 5816 ΡΠ 2 ΘΌΘηἢ 8580 γνοΓἀο θ θη 566, 
16 516 ἴδῃ νογάθυθί ἤᾶΡ 6! Εηά! ἢ ἤσμΐ ον Ηδά 68 
8η, 1ΠπῈ δἷη βοΠ] θη ο5. Επάθ χὰ σοννάῃγθη. 

ΑἸ! 10} 5100}. ογπηδηηθηἀ Ροίγδοῃίοι ον ΙΓ δι" ἀ85 
γοΠ οἰσθηθη ει "Ῥε ᾿ἢτη δησοίηδηθ {{Π|16}} ἴῃ 56 106} σδηζΖθη 
Ἐπ δ 2 ἢ κΚοὶῖ, Πάηη Πιοἰδϑί ον ΠΎ}]05 αἴθ ἀοίμ!οθο σὰ γοῖ- 
ἀἸοπίον ἤδομθ ἄθη Ἠδηάθη ϑθῖηθ8 γαίουβ ρου]! οἴογη. [{πὴ 
ἀ16 ἀγῦβ86 βϑίηθι Μαγίθρῃ Ζὶὶ ζοίρθη, δ θ!ϑϑί οὐ ἄθη ἢδθ]- 
ἀφ], 415 ποθ ΒΟ γΖθὴ ἀἷθ ποοἢπηδ! σα Βι{(6 Δη Ζ6ι18. 
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πηὰ Ηδλάοθβ Πουνουγαίθη, ἱπ Ζὶ νογηϊομίθη. ΝΔΟΠάθηη 6. 
ΒΙΘΡ α΄ οἱη6 ἤθῖῃΠΘ. 56 η 0} ἰδρίον. θοβϑίδηἀθμθη Κἄπιρίε διΐῖς- 
28} πὰ ἀϊ6 ἀπγο ἀ845 Ποιηλ οκίβομα ΟἹ Ἰἢπὰ Ὀογο ἰθίθη 
Ομαίθη ἀάροσθη δίί, ψνιγὰ 6Γ δι ἀθη Ἠδομοσοάδηϊθη ζιρῦοϊ- 
δο]β ἰοῦ: ποῦ 561 1ἢπὶ 50 νἱ8] Κσα ὰ ἀργὶς, αἱ Τηᾶίογιη χὰ 
2 ο] ρθη. 

ἩΥ}]05, ἀδὺ γόγῃη 56 |05ι1ι ἀ16 Μαΐον νου ηβομ! Πδί[ο, 
Βι60 ἀθη γαίον Ἰηϑίδησ, ΔηΖ Πὔγοη τννᾶ5 6 γοη ἢ. ζΖι 58- 
σοη ΒᾶθΡὲῈ. Εν δὐύζᾷῃ!υ ἄδηῃ, ἀ855 ἢ). δυροηθ] ]  Κ] 0} ἢΔ0}} ἀθ . 
ΟΠ ΓΘΟΚΘΏΒηΔΟΙΓΙΟΝἑ 510} ἀπησορυδοῆϊ 06, ἀἃ 65 ΠῸΡ γοη 
1 ἀαγδιΐ ἀΡσθθθῆθη σούνθβθη 8561, ἀἷθ {1606 465 (ἀθ:η}8}}}5 
γ] ΘΓ Ζιισοννηηθη. θα] ἃ ΘΓ 806 ἄιθϑογί, (γ᾽ ΖδιθοΓ 
βία ΠηΠη16 γ0πὶ Να5805 Π6ῖ, οὐκοπηΐί ἤρθν. δυΐ ἀν 5161|16, ἀ855 
561η πάρ ἄθη Ονγακθὶη ζιίοϊσο 86 Ῥδνογβίθ!θ. ΕΓ γρὺ- 
Ιδηοί ἢδΔῸ}) θη" Μυίίου ΑἸΚηΘ 6 απ βθῖηθη Κιηάθγῃη: ΔΡῸΓ 
οἴπον παίχίοβθη Φδιηπηοῦβοθηθ ἀβθουῃθθῦ 1ῃπ ἀν ΠΙοΙίον ἀἃ- 
ἄυγο, ἀ855 6 16η6 Δυυνθϑθη δοίη ἰᾶβϑί: ρϑηθῦρ, ἀδ85 ΘΓ. 
ΤΩ ΘΉΒΟΒΠΟἢ σαπὰν [ᾧ}}{, π8ὸ}} ἀθη δοιηΐσθη χὰ ἴγασθη, ἢϊον- 
δαΐ ογοποι οΡ ἄθπι ΗΎ]Π05, οἷπ δ᾽.68 νοπὶ Ζθιθ ἴΠπτὴ οἰηβί 
σοσοθθη65 ΟΓακ 6], οηΔῸ0}} δ᾽ ἀδιοιηϑὶ ἀαγῸἢ οἴη Βοννοἢ- 
ΠΟΙ ἀ65 δοῃδί(θηγθι 5 ἀθη [Πηΐογραηρ Πηάθη 50116, ἢ 6 ἄθῃ 
Νρ5505 ϑοϑιηθίηΐ. [{π4᾿ δυρίθιοὶ γα ἀ45 Ποαοηᾶίβομα ΟΥᾶ- 
Κ6ὶ δῆ, ψϑίοθ5. ὑπίρ ἀδν Εγ]ῦβιιησ νοῦ ἤθη Μύπθη ἄδβη 
Τοὰ νογβίδηθη ἢᾶ06. ΝΙΙΠΙΘὮΙΓ 56] 65 8η ΗΎ]]05, 510}} 4]5 
δἀοῃίθη 0 ἢ 561η65 γαίουβ Ζὰ θθυνᾷΓΘη : γ0ὴ ΤΠ νου ]δηρσί ΗΘ Γ. 
δυΐ ἄδθη Θοία ρϑβομδῆς ἀπὰ δαΐ οἰπθη νοη ἰΠπὶ ουγι οἰθίθη 
ΒΟΠΘΙ ΘΓ δυΐίθη ἀθη ΕἸδιηηθηίοάθ ὕβρογροθθη χὰ. νου άθῃ. 
Ν0ἢ νϑγροθ] θαι ὙΥΙἀο βίγαθθη βδοί, ΗΎ}1]05 ζΖιι, ἄθη ὙΠ] 6 ὴ 
465 δαίθγβ ᾿Ἰηβονοΐ δὰ ΘΡ]]6η, ἀ855. δ [ἅν ἀϊο Εὐγ ομίαησ 
465 Ἠοϊζχβίοββϑϑθ ἀυσγοῃ βοίηθ {Ππηροθηρ βοῦθθη Ψ0]]6, ΟὮΠ6 
56 |08[ Ηδπὰ δηζυϊοσθη. Ἠδθγδκ]θθ, Ὠϊογάσγοι. ζΖι[Ἰθάθησο- 
β[6}}, νϑυϊδησί πὰ 415 δἴθθη ἱπὶ γί ἢ χὰ 16Π6} Ζιιβᾶρα 
Βου σον ΠΙθηβί, 4455 ΠΎ}1]05 416 [ο]6, ΘΙ ΟΠ 6 ΘΓ βϑίπον ὕπη- 
δυὰς ρον γαϊσί ΠΔΡ6, ζι ΘΙ θ6. ΠΟ πΊΘ ἢ 50116, ΠΥ]1}Ὸ05 
ον πδὸἢ) ΕΡΙ δαϊσαηρ δοίην. οὐ ἤβδίθη Βράθηκθῃ δῖ). ἀ16568 
ἀοθοί ἀθ5 ναΐογβ, ψ ΙΟΠῸΓ. ΠῸΠ 510} 5οθδί χὰ ΠηΔῃ δἰ ἴθῃὴ 
ΑἸΙΒΏΔΥΓΘη 'π| ΘΟ Π]6 ΓΖ δγπιαηίουί. Νυηιηθην Ὀ6ἤθἢ] Ηγ]- 
Ι905 ἄθῃ Βορ]οιίθγη, ἄθὴ Πδθγακὶο5 δ ἄρῃ Θοίὰ ζὰ ἰΓδοθη. 
Πὰ 6Γ ΡῈ ἀϊθ νογηιοιηίθ ἢᾶνιο ἀδγ Οδίίον σορθηὴ βθίηθῃ 
γαίον ποδί θοστγοιίρη Καπὴ τἰπὰ ᾿᾿γ ὔσιησ βομαγί ἰδά 6], 
ΘΡΚΙᾷγι βοΏ Π 55] 10} ἀϊο ΟΠ ἀ Γουη ἴῃ ἄθη ΟΠ] ββυνουίθῃ, 
ἀα95 ἴῃ [ἴθ ἄθῃ σύδιιβθὴ ΟΠ Ο 5 8 550 ]ᾷ δ 6 ἢ 
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ἀδ5 Βουΐϊίσοη Τρ 65 ἄοο}) Ζϑθυ8 ψα]ΐίθ, σνοάαγο ἀν 
ἀθόγο 6 Ταάθὶ ἀ65. Ἰυσοη] ἤθη ΠΎ]}]05 ἢ δ΄ ηη6 ἀ65 Ὠ10}}- 
ἴ6γ5 ὈΘΡΙΟἰο. πυρὰ. 

Ὠθηη ΜΟΙ ]οχί νι θάθυ. ζοὶρί ἬΥΠ1Ο5 ἀ16 ΚαυγΖϑι οι 6- 
Κοὶὶ. ἀὸν Μϑήβο θη, ἀ16 (6. Οδιρι γα θη ΟΠ θ] θη 66. 816 
65 Καῃηδη :; ΔΈΟΝ 16χὲ Π001} ἃῃηΐὶ Ἠδγάκ]05. 56 108 ΠΙ ΟΠ 5, Μν18 
ψγῸ}}} Ζθι5 65 ΠΟ ἢ ὑπ ἀΔ55 πὶ οἷη ονσθ5 ΓΘ θη ἴῃ πη- 
γΘΡΥ ΘΙ Κίουῦ Ψυβοηά Π8Π6 ον Βίθῃ: ἀγοῃ! ὃ ἀοο} 1212 ἄθῃηι 
Ἤγ}05, χαὲ νέρϑεν ὧν ἵππὶ χἄγπθη Ζιὶ νῸ]6η ἀπα τα 
ἄθη Ηδάθβ δὴ, ψἄμγθη ἰἢπ Ζθιβ ἴῃ ἄθη ΟἸγηρο5. χὰ ΠΘθ θη 
ἴπΔ ΒοΡΠ βιδηα  ΑἸῸ ἢ 16 [2 ΠΟΟἢ) δηηΐ Δι 0} ἀὁν ΟΠ. πΙοΠΐ, 
(55 βοῖη δου 1981. ἴῃ ϑδηΖ ἃπάθροι 6186. χα Π 415. 65 
Θοάδομ! ἰδί. ΘΙ. 415 αἰ Πδηάθιηάθη πηὰ Βρ ἢ] ρίθη 
586 η ΔΘ ΠΙΟΡ ἴα δἰ θηϊβοῦθη Ζιβοῃδιιθι. ὑγϑ!ομθη ἱμπη 
ἨΙη ΟΡ στ η6. 8118. ἄθηη ΟΙ Κβο Ια θη «85. ΘΠ 6 η6 δ] Δι15ρ16] 
Υ0Γ ἀϊ6 6616 ἰγϑίθῃ πγιιϑϑίθ, 6 (Ρ}}}], 7260) 

ὃ χάλχασπις ἀνὴρ ϑεὸς 
πλάϑει ϑεοῖς, ϑείῳ πυρὶ παμφαής, ὡς 

Οἴτας ὑπὲρ ὄχϑων. 

}π4 ἄδη δι π θη ΒΟ θη. ΖιΒΟ Δ ΘΓ μηδ ον. ΘΟ ΘΙ ΘΓ Πδὰ 6 ἢ 
δι ἄἀδπὶ Θεία τηϊΐ ϑθιηθη δα ἅτ 50 ᾿ΘΡ ἢ ΔΙ ἀἰ6 
Ρῃδηίΐίδϑιθ ρον ἀδ8 Πνδιηᾶ ἢ] ηδι15 ΘΓ, ἐὰ πδοῇ δί[}- 

Ο50Π6Γ ὅσο Αίμθη ἄθη ΠοΙ]οηθη ἢ ἀ6.. οὔ. ΠΟΘ υθῃγιιησ 
465 ἤδθγοβ. γουύδησοϑδηρθη ΖῚ 5610 510} υἱηηίο, Π]οα. 510. 4,99, 
ὙγΘΙΟΠΟΓ 14 ἃ ηἄθ 465 ΡΒΠ]]οἰκ[οἰθ5. νοῦ ΟἸγῺΡ [6 ἀ61 
αὐιίον ὙΠ] 6. ἀπ} ϑοίηθη Μιηὰ νουκάηαοί. 80. οιρᾷηζχίοη 
ΑἸ 6] ησθη, [ἄγ ννθ]ομθ. ΘΟρΡΠΟΚΙ65. 56 ῖη6 ὨΙομίαησ θΘΡθοἢηθί 
Βαιία ἀ485, σοάπγο ἀογ (ΠΟΥ γ υ η ΘΟ] βϑνοῦ 416 ΘΙ Π6 
ἀον ΥΥ̓ΔΏΡμοΓ ΘΡἢ1 6}, ἴῃ 580 ἢν οἰ ρθη ον ΔηΦδΟΠΪ. 

9. ΑἸ ἀὰ58. 1ᾶΠ6 γογάογθοη 4685 Ἠργάκίο5. ἀπὰ Ἃ(6Γ 
Π) δῆ ρα γίησιὶ ἄθη Δ Π]Θη ἀν αδίίεν, χὰ ΕΠ γοη ἀπὲ διιοῇ 
ἀ16865 Θνδηιὰ βοᾶν δὰ οἷηθ οΡοσοΪΘη46. ΝρΙ586.. οἷ, ἃ ἃ 8 8 
ἀοΥ Μοηβοῖ ἀδθηκί, ἀαοἵί ΙΘηκΚί, Βι686. μου ίσθηαο, 
ἂν ἀθὴ δἰ ηἸβοῆθη Ζυβο  διιο. ΠΟ) ΘΙ ]Θ ἢ ημἀθγο ΕἸηϑ᾽ ἢ ΐ 
Ιᾶβϑί ἀθὺ ΠΙΟΠο ἴῃ. ἀἄθη ᾿οάθιυίβδη) ΠΔΟΠ 4] ἀθη 50} π|55- 
σγογίθη ἀἄθη ὕπο νορκάηαθη, τὶ ἀἴθϑοι βοῆοη 862 ΠΠῸὉ Ζιι 6 Υ 
ΕΙΏΒΙΟμι ροίδησίθ, 4885 ἀὰθ θῦβθ 5016] ἀθν ΑρΠΡΟ 6. ηϊγ 
ἀ6ν γοΙ]ϑιγθοκιηρ οἱηθ5. Ὠῦπογη ΝΥ Π]6η5 ροαϊθηΐ ἢΔ06. [)Δ8 
ὨὰΠ ἰδὲ ἀὰ5 ΤΊΔΟΊΒΟΠα, 4855 αἰ ορσαίίθη ἰγοΐζ ἀν ἰᾶηρϑί 
γΟΥΔΙΒ ΘΒ. πη! 6 η. Ζακιη αηἃ ὦ. 16 πὶ πη 5 ἢ ΠΟ θη 6- 
ΘΙ ΠηΘη ΘοΖοσθηθη ΟΠ ΔΉ θη Ὑο] ]8ί6 Εθῖ 61} Πᾶθ) 6, ηδΟἢ 

λ4....“Ὡ..--"..... 
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Ουϊάὔηκθοη χὰ 5οῃδ᾽ίθη. πο ἰδὲ αἀἷ6 Ζυκαη! σου οἰθϑδοί, 
ΑΡΟΙ νγνὰϑ ἰγουηηΐ ἄθπη ΚαυγΖϑι Προ ἀπὰ ΘΙ ΘΒ ΟΠ ΔΙ ΟΠ θη 
δ ΘΥ] ]Ο6 ἢ, θη 1ΠπΔ οἷ ΒΙΙΟΚ ἴῃ 445 Ὠαηκ6] ΚΟΙΘΠ ΔΓ 
Τὰσθ σεσῦπηι ψιρὰ ἢ Οοάθρηκθηῃ Βοῖά 6 ἀ65 χιυυοιἀθυτσοη ΟΥᾶ- 

Κρ Ι5 ἀδῆη ππὰ ΠΗ. 68 ἰβϑί πομί νοῦῃδηάθηῃ, 5004] 4 ἀϊ6 
ΕΥΙΠΘηρ ἀλη ἢ ἰβᾶη ννᾶγθ: νῸΠ] ΔΙΘΘΏΒΙ]ΟΚΙΙΟΠΘη (θ6- 
ρθη ΒΟΓΔβΟἢς ΟὐΟΡ τηἰΐ 41||16η δίηηθη δι 6 Πυγο ἢ- 
Γμησ ΓΟ Ρ]ᾶηθ σϑῃοίίοί συϑυ!]!ογθη ΒοΙάθ ἀᾶ5 ΟΥΆΚΟΙ δι18 
ἄθη Αὐσοθη. ὅορδάθ ἀἃ ἃ})6 1, νψὸ Βοι6 4458 Οἰἄοις πὰ χυνὰῦ 
ἀὰ5 5886 αἰΐοκ ἀθὺ Π16ὃ06 ἀπ ἢ). οἰἐγισϑίθ Αηβίγθησαησ Ζὰ 
ΘΓ ΒΟ θη νἄμηθη, νου ρΌββθη 516 465 (ὔ([ο βρυιοἢ5. οὐδ. [6- 
σ6η. ἴΠ 510} 8:18, ἀᾶ855 6Γ ἤθη Υ̓ἄηβο θη ἀϊθηΐί. οἱ. 
Θηϊογηΐ, ἀδθ 50 η8ἢ βοῃοιηθηάθ Αἰἄοϊκς. Ζιὶ ογίδϑϑθη, [ἢ θη 
βδ'6 ΘΌθη ἄυγο) ἢ ἢ ΘΔη2 Δη66 1 (θάήδηϊκθη ἘΠ ΘΓ ΠΟΙΏΠ16- 
Ὧ65 Ηδηάθὶη ἀ16 δἰίθη Οδιίουβρυοηα χὰ νο]δίον. ΕΥ Πα ησ 
ὨΙηδιι5. [1606 ψιρα ἀαγο) [1606 σοϑίγα ἢ: ἀπο ἢ} ΙΓ οἱρ6- 
π65 Τῆμη ογοιίθη α16 Π 16 θη θη οἰηδηάθν ἄθη [{Ππἰργρσᾶπο. 

Καυπὶ ᾿γρθηᾶ οἰννὰϑ δῖ 80 αἴ6 ᾿πηοῦϑίθ Αὐὶ ἀ65. Β0ρΠο- 
Κ|65, ψίθ 416 [ογννἄῃγοηάθ Τἄμπβοππησ ἀον Πδηάοίηάθη, ψᾷ- 
γοηΔ ἀ6Γ ΖιβΟ ΔΘ. νΟη ΟΡ ΘΙ οἰη πη Κορ δηάθη ἨθυΖθη 
485 ΕΘΠΙσοἤ θη ἀπγομβοῃδυΐ ἀπά νῸὺῦ ἀ6η ΕοΙσθη ΘΒ ΡΙΟΚί: 
πὰ φσογδάθ ἴῃ ἀἸθβθ) ΠΓΔΠη)ὰ ψν] ΡΟ] 6 510} ἀΐ6 [γτηρθη, 
416 γογκοηηιησ 46" Ηδηἀο πη θη ᾿ηΐ 6 Θ᾽ ηΔΠ 461 50 ΎνῸ}}} Ὑ]Θ6 
ἴῃ Βοίγο 465 Μαβϑβϑθβ ἢΓῸΡ ϑοη μα] ἃ οὐον [Πη5 ἃ ποο ἄθρον 
485 Ε}πάθ 465 διΐοκϑ πΙηδιι5 ἀδγοοβία! ς, 4455 ἀἁγη 416 ΕἸσδη- 
{πὰ} Καὶ! ἀθγ ΘΟ ΠΟΘ η Ναίαν. ἀβρογῃδαρί 510} οἴρη- 
Ὀᾶγί τη ἀδη)} νον νοῦ 6 }16Ρ γογἀδημηιησ ἀν ΜΘηβοἤ θη 
σονδγηΐ νιγὰ. ΝδΟΠ δηλ ])6] Δ η 61. ἃ ἀπ Ὸ ἢ} ἀ16 ΠῚ [γϑα4}- 
ΘΓ ἰδίοηάθη Βοίβο δ θη, συ] 6 ΗΎ]]05, ἀον Βοία, [2108 
νομὴ ἤδγΆ ΚΙ 65 ρθουν θγησθη, [ἢγ65 πη πη 5 ἀθουΟθ6 ἢ Ζὶ βίη 
ΘΙδαθι, ἀογ ΟΠΟΡ 061: ΠΟῸἢ θη ΒΟ Θάθηθι δα ἀ45 Αἰΐοἰς 
Ῥαυΐί, σιγὰ 16η6 ὉΡΡΙδ 2] 10). Θης[ἄπβοη αηἃ ννοηάθὶ 485 νὴ 
βίθυθοηάθη Καηίδιγθη 11, 416. 6 14 ζΖιιοίχζί θοῦ ἄθη ϑίγο 
σοίγασθη ἢᾶΡ06, σορθθθηθ ζΖ8:θΘ 161] ΔΓ ]Ό56 5. δΙηη65 6η6- 
110}} 8η, πιο οἴη ἰδϑί δι δἰηθη σηβίίσοη Εγίο]ς. χὰ τθοἢ- 
Π6η. ἤδβο δίθισρθη φιᾶιθπάθ -Ζννο 16] δα, ννϑιοηθη. ἀἰθ 
ΒΟΏΓΘΟΚΙΟμ6. ὙΥΡΚΙ ΘΒ ΘΙ δὰ ἄθη Ετιβ86. ἴο]ρί. Οἤηδ ἴῃ ἀδν 
ΕΙπορησ δὴ 65. ΟΥακοὶ ἀηἀὰ ἴῃ ΤᾺ ΙΡῸΡ Αὐυννᾶσιιηρ [ΠΓῸΡ 
ϑοθ! ἃ ΜΙἀοραπσ αἀηὰ ΤΡοϑί χὰ ϑιοθη, φϑθθὶ ἢ. 510} μἱΐ 
ΘΙ ΒΟ] ΟββΘηον Ἠδηὰ ἄθη Τοά. Εγργοι τη νοπ Απΐδηρ- 8 
ἀογ ἀοάδηκο 8δη ἀϊ6 τππηβ6] 5 θη ὙΥΡΚαησοη (65. Οἰ165, 580 
ΒΘ θη ΜΓ πη Ἀὔμγιηρ ἢ). 510}. Δ 0} ἴῃ [016,. ἀθπὶ πη508}}- 



20 ἙΕΙΝΠΕΙΤΌΝΕ 

ἀϊσοη Αἢ]858 μεν [6] ἀθη, Ἰγγθῃ., ἱπάθῃι 816 γ0ὴ ἴἢν βδναθο 
οι ὑπνν! ἀδΡι Ὀ] ἢ δΔηθθΖοθθῃ ΆΗΙ1. 

ΕἸη ϑειίοηβίοκ χιι ΘΙ Πη6 1.85 Τἄυβοπιησοὴ ἴῃ 8] ] 6 
᾿γθη Βορσίηηθη δηἀοὲ [10 185᾽ ΙΓ σθ θη. Αἰ θοβϑίου Αρϑιοηὶ 
γογΠ οἰ ΠΟ 6Ρ ΟΠ] θΘάδοῃὶ ἀἰθ ΜΔ γος πἀηὰ οἰθβϑὶ ἀδιηὶὶ 
Ο6] 1η5 ἔδιιθσ. Εγ, ἀδὺ ἀϊ6 ἢ. χὰ ᾿ἢγοπὶ Ε 5 ἢ ] 155 ΜΙ Δ6 Ὁ 
ΔΘ ρογδάδ ἰγοῖθί, πὶγὰ νοῦ ἀογΡ Πθυτὶη 586108ι ροίδιβοῃί, 
νυν νοη ἀδπὶ ΠΙΟἢ 5. ΔΘ πάθη ΠΘΡ νου αηηὶ τπὰ ἀὰ ἰἢ 
β6ῖπ ὕπβοθ! ἃ Ζὰ οΡῃᾶρίθη ἀϊ6 ΜΙ 6] ΓΘ] θη, Ὀϑϑὺ ΘΓ 5616 
Τγοθ πὰ βοίηθη (ἀθῃοῦβαπη σοσθῃ (ΘὈΙοίο πη (Ὁδθϊοιογίη 
0 οἰηθη θηϊβοί! θη Τοάθ, ΒΠΔΠ1οΙ. ΠΎ}]05, ἀθ ἀθγ 
βοβϑίοῃ Μαυίίον διιΐ5 Υου' [Ὁ] σβαηηθ δόη, ἴἱΐ 16 ἰγοισοῦ. 
Ἠοίϊπηιην σοι 6Ρ ἃ, ὑπ] ἀϊὸ ὍΠη6 Καηάθ γνοὴ Ηδγακ]ο8᾽ 
Νἅ 6 δὰ θεϑίδι σθη τη 16 σου Κηιρβοῆς Καῆγὶ 6Ρ μοί, τηϊΐ 
Ὑ16 ΟΡΔΙ56 Βοίβομα  ! ΥΥ16 ουβο (ἰογπα ἰδὲ βοῖηθ Μιβϑάθα- 
ἰὰησ ἀογ Μιυίίον, ἀόγθη ΟΠ δηά Πδὺ ον ΜΙ Θά θν ΠΟ] ΠαοΙί, Ομ 6 
4855 1656, ἀἴ6. βοῆοῃ πηΐον (6 [8581 ἀν δἰσθῆθη γογναγ8 
Ζ 58 ΠῚ ΘΠ ΓΝ , γ υΒ ΟΠ 6 τη89, πη Ζὰ Θηϊ ἄΒο 6 η} [Πη4 
6 ὈΠΓ6 7 Τηϊ158 ΘΓ βδϑίπρ [6 γί αησ θΘΚΙασθη, βορρᾶ] ἃ 6Ρ 
ΘΙ Π68 Βϑϑϑθγη Ρθ θην ἰδὲ: πὴ Κοὶηθ Κίασα ἀϊθ Τοὐΐα 6ῃ- 
γνθοκί, ΙΓ ΘΓ 856 1|081 ἀ6γΡ νϑυζΖυνθ [Θ] ηἀθ ΑΚ σου σόρθη 510} 
56 |051. ΑΡΔΙΡ ΘΓ ᾿ΓΓῚ 80} ἀδῦη ΜΘ Ρ, 49 ἦϊ6 6616 Ὦ. 
8110} οἴ. βϑίηθῃ ΕἼ 818 ἄθη 6 θη χὰ 5οῃ δι ἀθὴ βοῇ θη 
ἔρμο. θΘΒΟ ] 556 ὴ ἢδι6. Ηϊη ΘΓ ΘΠ. Πη55 ΘΓ ΜΊ ΘΟ ἄθη 
γαΐον δι κἰᾶγθη. ἀπ 4001} Ὀ]οΙ θη Βδιάθ Διο) 8ἃπῚ ΟΠ 1155 
465 γα 5 ΠΟῸ ]1η4 σοσθὴ 416 ψάλῃ ΑΡΒΙΟἢΐθη 465 
γαίοθιβ Ζθιιβ, 46 Γ ἀδ5 θόϑβοῦα ΤΊ6 11] 465 Πδγα 65 ἴῃ 416 (6- 
ΠΟΒΒΘΏΒΟΠ ἃ Ὁ ἀ6Ρ Οδιίον ζιὶ ορμ θη ΡΘβο ] οβϑθὴ μαῖίθ. Ζθιϑ 
ἰδὲ 685, ΜΘ] ΠΟ θ6146 Οὐδκοὶ σοροῦθη, δὴ Ζδθιβ ννεϊϑί (6 Ὁ 
πον 1389, δὴ ἴη, ἄθη οπηθιῸΓ δι ἄθηη Οροία, τὶοῃίοϊ 
Ποιδηθῖνρα ἢν ἀρθοῦ 200 ἢ Β6ὶ 1 βοῦν 816 490, 1Ππὶ 
ΘΙ Πα ἨΘΓΆΚΙ65. ἀἴθ δ ἀπηρ δα! ἄθ Κοηδθοη 759, δυΐ ἀ6Γ 
ΗδΠ6 465 Οεἰάϊβοιθη Ζει8 θΘ ἤθη] ἨΘγα ΚΙ 65. βϑίηθη 50Π 6116 - 
παιΐδη Ζὰ γε οίθη 1191, ψ 6 ο' γοη Ζθιιβ 8]}16]η ἀἷ6 ΗζΠ8 
οὐνναγίοι (1005), ἀ16. 1ππὶ ἴῃ ππογιναρίοίον  οθ6. νοῦ Ζθιι5 
ψγὰ; οὐδὲν τούτων ὃ τι μὴ Ζεύς! 

50. ΚοΏΓΘη 510} ἀπγοῃρᾷηρί!ο ΑΡϑΙομίθη ἀπὰ Ενίοϊ θ τἰπὶ 
υπὰ 50 Κοίίοι 510} οἵη τγὰ πη ΕΘ] ΒΟῆ γι λῃ ἄθη δη- 
ἀογῃ ἄπ γο ἀϊ6 ΒΙ ἀπ 10 ἀὁΓ ΒίΘΥ] θη, ἀϊθ 4116 ἴῃ ο]ϑὶ- 
Οἤον οἰβθ βοβοβγάηκί ὑπὰ θοίδησοη πὰ ἴῃ ἄθη (οη]οίθη 
465 [6 Ρ6η8. --- 

Π ον ΟἸδηζρυηκί ἀον ΤΊΔΟἢΙΠΙΘΓΙ ΠηΘη 18. (6. οἴβίθ, Ζ28 
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γο]]κοιηπιθηβίοηη ΕΡΘηπιᾶ586. πη Κὔηϑι!ΡΊ ΒΟ ον. ὙΟΙ]]οη πη 
ἀυγο σοι! ἀοία ΤῊΘΙ], ΠοΙδηθ ΙΓ 8. ΤηΪΐ [Θ᾽ βίο ΘΘΘΙ ΘΔ] ΟΓΟΣ 
θ6 ΖΘ ΟΠ ποίου ΟΠ γα Κίον. θης [4] 6 510} ὙΟΓ πΠ8 ἴῃ 8156} {5 60 
Ἐπί ΚΘ πο: 516. ψνθοκὶ νοῖὴ οβίθη Αὐυ[γοίθη 8Δὴ [5616 
θΆη2Ζ6 ϑ0ῦσθ τππὰ δᾶ] 516 βίθίβϑ ψδοῃ. [βὲ ΕἸοκίγα ἀ85 
1468] ἀογ Κιπάβϑιθθθ, Δηϊὶροηθ 461 (ΘΒ ἢ ἸΒΊ6 ΡΠ 1606, 50 Παΐ 
ἀογ ΠΙΟΠίοΡ ΠΙΘΡ ἀ85 ΠΟΡΘηἀ6 ΕΠ ανν 61} ἀδγσθβίθ! !, τνθ ] 0} 68 
Π80]1Ὶ ἄθιῃ Δ Ί]Θη ἀονΡ Οδίίοῦ ἀαγο}) [{{π|γθθ ἸἢγῸ5 Οδίίθη 
ἀπίογσοῃς ἀηαἃ [{πηἰογρᾶηρ Ρογοῖίθι. ΠΟΘ ΒΙηηΙρ. ππὰ γοὴ ρσ6- 
τηθῖηον ΕἸ βιοἢΐ ἔγροὶ ἤᾶηρί 516. πνϊξ  γθλησ υηά (Γαι βίου 
[6086 8πὴ (ἀαίίθῃ, 516 ἰϑδί 416 φδᾷγι Ποῃϑία Μιυ ον, οἷπθ τ]46. 
ἀδρθιοίογιη, δἱηθ {πῃ πηθηἀθ Εγθαπάϊη [{π0]|Κ]} 160 γ. 06 
ΠΌΠΟΙ 516 ἄθη Βθβϑὶίζ 465 ἀδίίθη δοῃίοί ὑπὰ 16 56] 0 Π 6 Ὁ 
516 δῃάΠ Ποοη Ἐγβαίζ [ἅν γ᾿ ᾿Δηρ]δ ΓΙ σ65 ΕΠ θΘἤγθη. υπά 
1ῃγ6 βοῆνθγθη Ργάϊαησοη ἀπγοῖ ἀθη πηροδίδγίθη Βοϑιίχ ἀ65 
Ἠδγάκ]65. Ζὰ οι] δησθη ΠΟΙ, ππὶ 850 ΠΊΘΠΙ ἰδί 4}} 1} δίπηθη 
τη ΤΥδΔομίθη ἀδγδι σοῦ οί, ἄθὴ 1ἢγΓ σορ γθηάθη Ρ]δίΖ 
ἴῃ] Πδγζθὴ (65 Οαδίίθη νἀ θρΖι ΡΟ. ΑἸ]οη. ἀΡΡ] ίΖ] 10 ἢ 
805 ἄδη ΤΓγδιιπηθη Ἰἢγ65 αἰἄσκϑ ἀπ γο 416 Βοῃγοῖο ΝΔΟΒΡΙοΐ 
δυΐ ἀϊο Βᾶηὴ ἀδΡ ΒΌΓσθη ζΖυγοκσ βο ] θἀθῖ νον] θοῦ ἀ16 
ΒΟ. γοργὸ θυ ἀΘγη ἄθὴ ατὰπὰ τηΔ Βοάθη ππηίθν ἄθη 
Εύββδθη υπὰ ψῖθ ἀθι' δἰηζίσθ σγϑίίθπαθ ἀθάδηκα τηἱϊΐ ἀδιηοηῖ- 
ΒΟΠΘΓ ον! ἤγοη Βαβθη ἀυγοῆζαοκί, 50. 586 Ζί δὶθ 1 [Π| 
Ὀγδησα ἀ6. ἰΠπηϑίᾶη46. Ππισ5. 1η5 δου Κ. 1,610} 5] πηὶσ Ὠδη 46} 1 
516. 1Π] 50 ὙΘΠΪΟΘΙ, 8415 516 ἀθπὶ (ΠΟΥ 5100}. ΨΠΠ1Ὸ ὈΘαιιοηγί, 
ψΟΐογη ΘΓ ΔΌΓΑΙΠ6 : πὑπὰ νοῇ ϑομα!α [}} δι ἢ. αὶ δἰ θη 
ΒΟ ΓΙ 6, ἀθπὶ ἀἄδΔ5 πδοῃβίθ Ζ16] οἰπθ8 βάθη δ βι θο Π Θ ΖΘ 5 
γο ΒΟ θίθ, ΠῚ 8016], 418 ΙΓ ΘΙ ἢ, ἀπ ΠΤ Ζαγίθβ ἀθν]8- 
56ὴ ζφ21 δγάγἤάοκθη τπὰῷ ἄθη γον θη ΑΠάΘΓΟΥ δοίη Ζῖι 
σορθη. [ἰὼ ἀθγ Βρϑιγίπο!]ηησ ἤΓΟΡ 'πΔ προ δοῃίθη Ατιρθη- 
ὈΠῸΚ ἴῃ σαυίοπι Οἰδιθθη γο]γδοῃίθη Τὶ Κῦηήδθη ψν" πο ΐ 
ἸΓΓΘΏ, ᾿Θδο θη ὙΠ ἀϊὸ ΚΘ ἀ5 ΠΙΘΠ ΘΓΒ Β6|08ι: 1112. 
ἥμαρτεν οὐχ ἑχουσία. 1120 ἥμαρτε χρηστὰ μωμένη. 
1128. 724. ἀλλ᾽ ἀμφὶ τοῖς σφαλεῖσι μὴ {3 ἑχουσίας 
Ὀργὴ πέπειρα, τῆς δὲ τυγχάνειν χρεών. 6607 χαχὸν μέγ᾽ 
ἐξέπραξ᾽ ἀπο ἐλπίδος καλῆς. 8108 51 516. ἀϊθ βίγθησβίβ 
ΠΙΟΘΒ θυ ἸΠΓῸΡ 56 |}08ῖ, --- 

Τνοίζάθηη 06 γ, ἀ855 ἢ. 'ἴῃπ ἄθη γογάογσγιηὰ δογίοκί 
ἰϑί, Ποὺ πἰομς 1ῃν ΘΟΙ]ΟΚ581, βοπάθνη ἀ85 5 6Πὶ 6] ἢ 58 ΠῚ 6 
ΟΟΒΟΒΙΟΚ ἀθν Ροϊάθη δὴ νϑογρθυπάθῃθη Οδίίθη 
ἀϊο ΕἸΠΠοΙΐ ἀον Ἠδηάϊιηρ. Παπὶ οἰβίθη 761}, ὑνϑίο! ον αἷθ 
Μοίϊνο σὰν Αηννθηάθησ ἀθ5 ΡΠ] ΓΟη γογδη ΒΟ Δ. ΠΟ, τηιι5ϑί8 
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δἰἢ χυνθιίον [Ὁ] 6, τὶ αἰ ΜΠ] ἢ νῸ Δυσθη χὰ [γρη. 
Π6ν φοιηθίπϑᾶηθ Μι[(οΙΪραηκὶ τα οΡρθη ἰπ ἠδπὶ 
ὉΠ ΘΙ] ΘΟ Θη ζΖδιθονῦ 4685 Κρηίΐίδι θη, γνο], 8θ8. 
948 ἢ. δυιη δογδ αὶ ϑΟΡΠΟΚΙ65 βϑῖπ Ὀγᾶπια 66. 
ΖΔηιάνειρα πο0}} Ἡραχλῆς περιχαιόμενος οὐον Οἰταῖος θ6- 
Πδηηΐ, ππΔ ΠΙΟΝΓ χὰ ᾿ΡΡΊΘΘΙ ΘΙΏΒΘΙΘΟΡ ΑἸ} ασϑαηῦ 561Πη65 
ΡΙΔη8. ζχῖιι νον ΓΘ η. Πδαρίρθυβοπθη 51η4. ΒΡο]άθ, "νἷδ «16 
ἨἈΟΠ]Θη. Ροίάθ. δἰπθηι ὑπ ἀθιηβοίθθη ΟΠ ΔΙ ΒΡΊ ΘΙ ζΖιι- 
Πρ] θη. 

ΡΟ ΟΝ ἀθπὶ αἰδηχ 465 οὔβδίθη ΤΉ 1165 σοοθηΐθοι ἰϑί 
85 δῃά! ἢ. Αὐἰθίθη. 65. 15. ἀδῃϊη ἢ" ἴῃ ἀ6Ρ δυηθ θ6- 
ΖοΊσίθη ΗΓ κ]65. ἤἰοἢϊ ἀδηδο!), ΘΘΠΔΟ0Π}}, ὉΠη8 1 ΦΙΘΙΟΠΘΥ 
νοῖ56. δηζιζίθ θη. Απάθυβ τηοϑοῃΐθη αἰ ΑΕ]ΠΙΘηΘ ΘΠ ρἤηάθη, 
[ν΄ 6] 0}6 ἀὰ8 πὰ 465 σόμ! ἤθη οἰ Ρίθη [ἢγ685 ΤΏ ΘΞΘιΒ 
οἴνν8. 5601 γρυ οι δηθ5. ἤάθ6η τηυϑϑίθ. Εν ἀδθη ]Ο] ον 
ΡῈ ΜΓ 685. ὈΠΘΡΪάΞΒΠ0Πη, ἄθῃ ζουπηϑὶπῆῖθη ΠοΙάθη ἄθῃ 
ΒΙΙΟΚΘ Ἃ6Γ. Ζυβοῃδιιο. ΠΊΟΝΙ χιὶ θη Ζίθθη, ππὰ 48 ὑπ 80 
6 ἢ}, 76. ὨΔΟΠ ἀν ΟΚ] Ομ ον. δι 86η6. ΠΟΙ ΚΘ. ἢ Ὑοι]δαΐ 
σοβρδηηΐ ὰγ. Ενδί δἰ Αυσθηζθισθη {)ο ΒΟ 6 ἢ ν]ῦ αἷ6 
σᾶηΖ6 ΕὮΠ]6 465 15 ἀδῃϊη παν 15 ΟΠ ἀοληὴ θοκδηηΐθῃ, 
ΔΌΘΙΟΠ 5105 δηρθϑί 6θη {{ΠπΠ16115. ἀπ αἰ ΠΟΙ Κοὶς τθηβ80}- 

ΟΠ θη Βαοριηηθηβ: η80})}) ἄδπὶ 566] ΒΟ Π 8 20 468 ΘἀοἸβίθη 
 δΙθ6 5. δοθι ! ἀθγὶ πἀἢ5 ἐν ΠΟΙ ον. δι10}}) α16 Ὠδοῃδία ἀυγοἢ 
Ζον βόσθη 416 ΒΟ ] 4] 056. σοϑίθισογίο Κὔγρθυαιδ! 465 6156Γ- 
Π6η δι. ΕἸη6. ἀογαΡσ 6 ΜΑΙ Γοὶ 465 ΒΟΉ ΓΖῸ8. σον} 1-- 
561 Ηεϊάθη ἢιδί ΘΟΡΠΟΚΙ88 ΟΠ νούβοη, ΟΡ Οὶ 8110} 6." 
5]6 10} ἄθιη ὕροβ, ἀογ Ναί [ἢν ΠθοΙΐ Ιᾶϑδὲ -υπὰ ἀ16 566] θη- 
5ίάν κα πα Δ} Ππηἅ 10} ἀθον ἀ16 δοιννᾷοῃο ἀν Ναίιν ΗΘ ννοῖ- 
ἤθη ἰᾶϑϑι: 50 δὴ Ρμηοϊίοίαβ απ ἄθιῃ δα} 10} σοίγο θη 
Οάγθβθιιθ ἢ ἄθη Νιρίνθηῃ, νι. Οἰοοιὸ |58Ρρ. Τάαυβουὶ], 
γ )τ--9}22.. 

[)5 Αυἰγοίθη 465 Ἠρθγ } 68 ὐμωὶ ὙΠΟ 8110}} .86- 
Βοίθῃ, {πὶ ἀ85 δυβοι [γί ἀοιηά!ἢῃ ἴῃ οἴη 58η [6 γ6 ϑ.1π|- 
ΠΏ η5 Ζι νοι βοίχθη τη 4845 γα τη ἀθιη δ θη θη 
ἨΙΠ ΔΙΌ]. δι οἷηθ σγοβδο Ζακαη  ἀρχαγιηάθη. ον ΑἹ- 
Ἰθὴ ἰὰρ 65 ἄθιῃ ΙΟἢίο οΡ, αἀἴ6 Μιββϑάθαίαησ ἀον {ΠΡ 6 ἢ 
465 {προ οκ5 χὰ ΒΘΓΙΟ βοὴ. ἀπ ἀἃ5 Ζιιβδιηιηθηί 6 ῃ 
ΤΙ Ζα ! }Πσ 6 γ, ἀροῦν ἀϊθ Τύοκο οἰπθβ ὑδομβο  σθη 
{ΠΡΟ ΠΘΙ6 ΓΒ Ν ΒοσοΡθη δίθ. νυ] θ ἢ ν" 418 νγθ186 
γογκηϊρηιηρ σοι Π0Π} 61 ΒΑΙΠΒΟΒΙ 556. δρκαπηΐ υγογάθη Ζιὶ [88- 
Β80η. [)Π6Γ ΕΪ6 βἰπηῖσο Εγῆηδαηρ ἀθ5 ἀορροιίθη ΟΥ̓ 618 
γοη ἀογΥ Ζοιί πὰ ἀ6Γ ΑΥί ἀθ5 Τοάο5. 80. βομοι οἱ Πο- 
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ΤΆΚΙ68, 50 ΘΏΙΘ ΘΓ ΠΟΘΙ βθίπο ϑικίἄνιιπο Δ ποΐ, τηΐ Εγρο- 
θυπρ πὰ τννδπάοι! πϊζ Δ|16Γ ΤΠΔΙΚΡΑΙ ἀθη ἄσδϑβθγη Εγίο!σ 
Ζὰ Θἰ πο [οἰ χίθη ΓΡδί θη, Τηδί. ϑοὶπο Εὔρσβδιη κοι π80ῃ ρθ- 
ΌΠΠΘΠΟΡ Εἰπβίοις ἀθν Ῥίησα ζνηρίὶ ππ5 οἷπθ 5{Π16 Βοναη- 
ἀδραηρ 56 1ΠῸ6} ἀθουπηθηβ ΙΟΠ θα δοο]θηβίἄγκο 8}. 

ΑΠΠδΡάϊπρϑ ἀθογζθιρὶ τ1η5 δ'δί οἷηθ βοᾶν Ργάϊαπρ, 
(4455 ἀθγ, φιΐ ηῖΐ ηνοϊϊίν ἱπθρίθ, αἴθ 80] νυ! σα Αἰ σαθο, 
Διο ἢ (ἅν Ηθγάκ 65. ἀἴ6. ΤΠΘΙ ΠΑ πη6. (6 ΖυβοΠ ΔΓ Ζὶ σονίη- 
ΠΘ6Π, 8110} αἰ βϑιη8] τηἰΐ ΜοΙβί υβο αἵ σο] δϑί μα΄. 16 Βοινθ- 
ΤΙ Καὶ. ἀογ Αὐΐσαθο θϑελ ΘΠ Ρβ οἰ 5. ἢ ἀ6 Ρογθοη 468 ἢο- 
ΓΔ Κ]65 ρον ῃδυρί, δηάθιθιβοιίβ 465 Ηθυα ΚΙ 65. ἴῃ δθίηθπὶ 96- 
σεηννᾶΓιίσθη Ζιβίαπαθ. Ηϊογῦθον δἱη ρ8δν δογίθ. 

γοη ἢδιιδ δι1ι5 ἰδί θυ 5. οἷπθ [ᾧγ 416 Τγαρῦάϊα ν6- 
ἶσ Θοβοαίθηθ αἀγῦβϑθ. Αἰ ἀθνΡ οἰηθη δια ὑσὶ δ᾽ λον 

416. ΤῺ] 4||6Γ ΔἸ ΘΡΠ ΠΟ θη Τυροηά σοφιογίθη Ἠο] ἀθηροβίδι θη 
465 Εροβ ίπδιιβ, ψ|6 ἢ ΔΙ σι. ΠΠ 0 Π 65 ύθϑοῃ οάδθν οἷῃ 
ἤδοκθ, 80 ἀ8855 ΨΜ1 ΠΟ ἢ ᾿Ππὶ Γ᾽ 610). πη 50}}}10}} τ1Π5 
γογθαυηάθη [Ὁ Π]οή ; δ ἀθν δηάθγη ὅ61(6. χζίθῃϊ 1 ἀϊθ νοὶ κϑ- 
{πὰ ΠΠοἢ6 γογβίθ! ὰηῦ γῸΠ 56 1Π6 } ΠοΡθ ΠΟΙ. ππα ΤΌΘ διηη- 
ΠΟ ΚΘΙΓ ἴῃ δἷπθ ηἰθάθγο ϑρηῃᾶγα πογαὰῦ). Ὠδάιρο ψγάθ αἰ6 
γον οπίσ η΄ Ζϑιίορο ὙΠ] 588 [ὧν ἀἄθηῃ ΤΡΔΡΊΚΟΡ ἴῃ 
ἀορρθιίον ΗΒ] ΟΠ  ουβοῆννοσὶ πὰ ὅορῃ. ννῦνγἀο βοῇ ἢ 
βουνοὶ πᾶ 6η, (θη θγὰ κι] 65. 8415 ΠΡ θη θη Ὑγ ΡΟ ἀθι [ο]6 
δι αἴ Βάππε σὰ θυΐησθη. 6 θυ δυρὶ πᾶὶ ἀν ΒΑσθηΚΓο 8 
465 δι δκ 65. ἄθη ΤΙΔοΙΚοΓη ἄιιδϑουβὶ σϑῦϊηρθη διο 56}16- 
ἴογί, οσορθη 445 ϑαίγγήγδη)α, 16 Κοιηδάϊδι πηά ΠΥ 416 
παι ΟΥ 5. 5 θη ἀηἀ ἰυβι]σθὴ Ζῦσο ἀθν γο κββϑᾶσα τηΐ οἰ ῦοκ- 
Ποῖ θπὶ Εγίο σα ν᾽! [4 0}} διιβροθοι οί ΠάΡ θη. 

ΒΟΠοΙης ὑπ5. ὁπ 10 Ἃἀ6Γ ΒΟΒΠ 55 1661} 5ΚΙΖΖθη θῇ ππὰ 
Ζὰ ΘΗ] διιβοοί νι, 80. χνδὴσ ἄδη ΠΟ ον 616 [ᾶθ6 465 
τοἀικραηκοη Πον [6 5. Ζὶὶ πιο! ΟΠ βΐον Κὔρζθ, 6. 6 ἄθηη ἄθῃ 
Ηδογ. 56 |05ι ἩγΠΠῸ5. πιδηθη ἰᾶἅϑϑί, 4116 {Ππ|5 ν᾽ [6 Ζὶὶ ΒΡΆΓΘΗ. 
[{πίοΡ 580 πηϑᾶρ! οι θη (Δ ] 6 1858. 65 ΨΌΠ] τηοίγ, θη 416 

- Ηαμπαϊπηρ ἴῃ ϑρυῦησοη δὰ ἔπάθ δ] ἢ πα πὰ} 50010] ΘΘΒΡΙῸ- 
οἴ θη νυἱγ, 415 416 Ἀθγιπάπησ Ζὶ δ ηθιὴ 6 Ἰθἀ ρθη θη ἀδη- 
26 ΘΡθἰβοῃίθ. Ὑ ἀπβομίθη ἢ οἷη ΝοΥῚ ἀν Ὑογβπηιηδ 
τὴ! Ποίδποῖγα, 50 50|16η ψὴν ἴοι θθυβθηθη, (855 Νδλοϊιοο 
ΘΡθη Πδγακίοβ 15δί, ἀθγ σοπὰρ {ππὶ, Θηη Γ᾽ 86] ηθη ψ ] ἄθη 
δογη ἀδπηιρίϊ υπὰ γοη ἙἈΔΟΠΘρδάδηκϑη Δρβίθηϊ. ΑΘΓ ἤδη 
Ῥοδομΐθ 8Δ}0}}, 4455 ἀ16 β᾽ οἰ ζοι ἰσο ΜΙ ΠΟΙ απ νοῖη Ζδι ον 
465 Νεβϑϑοβθ ἄθτη Πὸγ. ρ] δ χ! ἢ ἀΐθ Αἰιροη ὄηοί πὰ (855 
ΘΙ ΠῖΙη ΔιΙ55 0} } 16 55}10}} αὐ δοίη πᾶς ἀἄθη δίηη υἹο οί, 
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ἀδηζ βδϑοηθῦβ ἰϑί ἀἴ6 γϑγῃθι γιὰ ἀ65. ΗΎ}]05 τηἱΐ 
Ιο]6 [(ᾧλ ἀὰ8 δἰ! ἀθὺ Νριιθρη οἷπ ϑίθιη ἀθβ Απηβίοβ- 
585 σθθθθη. ϑΟΡΠΟΚΙΟΘΒ. 4060 ψΟ]] 16 ἀἄθη Ζυβοπδαθι θοῦ 
ἀ88 ΘΟ] ΟΚ581 (6. ἀρ] ΚΠ] } ἤθη Κοηϊσϑιοο ον, ἀθγθη ἢν οἱ - 
θ0ῃὴ 80 βοιθὰΐ [ᾧγ 516 σουθάδοι μαϊία, πἰοῃΐ Δ Ὠιη 6] η 
ἰαββθη. ἤᾶζχιι Κομηηΐ, ἐ855, ἀὰ ΠΎ}]08 ἀπ [ο6 --- νμὶ]. 
ΟΡθη 5. 11 -- π8ὸἢῃ. δ]ίου [6 γ] εἴδη ἀϊ6 διίδιηημᾷ! θ νη 
ΒονβοΠον Εὔγϑίθη δοννογάθη ὑνᾶῦθη, ϑΟρΡΠΟΜ]65. βοῖηθ Ὠ]0}- 
ἰᾳη τη ἀθιη γΟΙΚβσ! δῦ θθη ἢ ΕἸ ΚΙΔησ βοίζθη ψν ]}16. Πδηη μϊΐ 
56 1Πη6} ΠΙο μη Ὠᾶϊ6. 5101} ]10ηὴ6. ϑᾶθ8 μοῦ ἸΏΘ}} γνοΡΡα θη, 
βοι(άθηη Ηγ}]95 ἀ16 οι] ] οὶ οἰκο βθῖηθν Μαις6ν ὀγκαηηΐ ἢδίο. 

Π16 ΟἸδι κί γζθι πὴ ἀθ5 ΗΎ}]05 ἰ5ὲ δι} πὶ ἰοἰφίθη 
ΤΏ 6116 νον "6 Π10}. 6 Υ. ΟΟΠΠΊΟΙ βοῖπο5 ΗΘυΖθηβ. υἱπὰ 51{{|1- 
οἴη (οἰ !]5. τἱξ ἄθη. ἈΠ ΟΓἀθυαηρθη 65. ϑἰθυθθηάθη Ὑδίουϑ 
ἰδ τὶ Ναίανγννδηγῃθις ἀδΡσθβί6}}1, ---- 

[606 ἀϊθ Ζεὶ1 ἀδι Βιομίαηρ ᾿ἅ58ϊ 510} θ61 ἀθπὶ Νδηρβὶ 
Ἰ64ὁγ Απάἀθυίαηρ ἢϊιῦ βϑᾶσθη, (8585 416 ΤΡΔΟΙ Ι ΘΙ] ΏΏΘη, ννο- 
[γῇ 416 1]. χα Αἰᾶθ 8. 20 διιίσθϑί!!θ Αηβίο ν τ] μι 
Ιϑ8ῖ, χυνιβοῆθη Ὁ]. 84,4 υπὰ 92, 8 [ἅ]16ὴ. ἴῃ [ὙΠ] 
οἰσθηθῦ ΑΥί ᾿ἰϑδί 6858, 6 ηηὴ Δ ἴῃ ἀ΄θβθ πη) ἢγδιηᾶ, ψν6] 0105 
416 ΕἸσοη! τ ΠοΠ Κοιίθη ἀ65 ΒΟΡΠΟΚΙο βοὴ (ἀθη 115. 80 βο! ὅη 
ΘηΓ[4]16,...61η πἀηδιιβροίγῖ65 νύ  υὶς ἀ6. βρᾶϊθνη [6 065) Δ ῃ Γ θ΄" 
ΘΙ οΚὺ μᾶῖ. Απηάρθγο ὨᾶῦΘη 18 ..6 106 1 [4ἰ5ο οι. ὔηβ.} 10 }}- 
Κοιι, νϑΙοθ. οἰπθ γον Π6}} [ἅγ ἀθη σοάδηκθη 616 Κὐδ[ ἀ65- 
86 ]θθη 80 ῃνν οθ΄. ἀπ δηάθνη νϑρηθί θη (θυ θη. (65 [ἢ 
Κογῃ χίθη] 10} ἀπηνογβίδη θη ΘΘὈ] θη Θη ἀδηζθη 650] 556η, 
ἀὰ5 διύοικ 561 ἀδ58 [γ πβϑίθ πίον ἄθη νογῃαηάθηθη ὑπά 
56. 8115 46 Ρουθ, νὸ ἀθγ ΠΙΟΠ ΘΓ ΠΟ] π10}}} κι ν0]}- 
Ιὸῦ θυγο θ] ἀπησ βοῖηθν Κιηϑί ροϊδησίὶ 561. )45 Κῦηηῃθῃ ἴῃη- 
(658. 8110}}). ὙὙ1Σ ΠΙΟΝ  Ἰουθηθη, ἀ458. δἰ η)8] ἀ16 (ον βϑᾶηϑθ 
Ἰῃγθηὶ [ΠΠ|4}{ Π80}} ΠΙΟἢΓ 850 θραρυΐθηά 5᾽ηὰ νῖθ ἴῃ δηάθγη 
Ὀγδηθη; βοάδηη 4855 416 ϑργΔΟΠ6. ᾿ηΔη0}} 6. δι{4}}6 46, ἀιγῸ ἢ 
ἀ16 ΚυΠκ ηἰολ φὰ θθβθισοηάο Ηδγίθη νϑύγᾶ!}} πὰ ΘΠ ]10}}, 
(88 ἀδ8 Ὠγδιηῆᾶ 4195 ἀδηζθβ ἴον ἤθη ΠΔΡΠΙΟηΪΒΟμΘη (δ- 
βδι 6] Πἀγο]ς, ννῖθ ἀ16 πιοἰβϑίθη ἄργσθη, διῇ ἃ ἢ 5. ΠΕΡγΟΥ- 
θγησθη Κδηη. --- 

Πι6 ΠΟΙ] α νϑρίῃθ! ] θη 510) δυΐῇ ἀϊ6 ἐἀγοὶ ἢ δα ϑρ 6] 6 
850, 495 ἀθὴ 

Ρνιοίασοπ βίη οϊδηοθῖγα τηὦ ΠΟΙΆ }1165. χα [8]}6η, 
ἄοηι Πθυίογἃ σοηϊδίθῃ ἤΠγΠ}Ὸ05 υηὰ [,10Π|88, ᾿ 
ἀθηὴ ΤΥ ροηϊδίθη ἃἀἷ6 ΤΤΟΡΙΟθ, ἀογ ΑΠΡ61]05 υπὰ 

ΡυΌΒΡγ8. 



ΣΟΦΟΚΜΖΕΟΥΣ 

τ μᾶς τω τὰς δ αν σῷ ἐτν πϑ 



ΤΑ ΤΟΥ ΖΡΑΜΑ͂ΤΟΣ ΠΡΟΣΩ ΠΑ. 

ΔΗΙΑΝΕΙ͂ΡΑ. 
ΘΕΡΑΠΑΙ͂ΝΑ. 

ΥΛΛΟΣ. 
ΧΟΡΟΣ ΦΑΡΘΕΝΟΝ ὐνῥ ἰττὰ τ 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΛΙΧΑΣ. 

ΤΡΟΦΟΣ 
ΠΡΕΣΒΥΣ. 

ἩΡΑΚΛΗΣ. 



ΡΣ ΧΟ 5’... 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 
“γος μὲν ἔστ᾽ ἀρχαῖος ἀνθρώπων φανείς, 
ὡς οὐκ ἂν αἰῶν᾽ ἐκμάϑοις βροτῶν, πρὶν ἂν 

1--ὅ: ,,Ὅ6πι αἰΐθη ϑργαοιθ Ζα- 
ἴο]ρα 501} τῆᾶὰη ὥθον ἀὰς ϑοθ οΚ588] 
ΝΙΘηαπθ5 γῸΡ δθίπθι ΕηάἊθ υΓ- 
ἀβθῖ] θα: 6 ἢ 06 Κᾶπῃ τηθὶπ οἶβθ- 
65 ἴμθθοη βοιοη 76 χὺ οἷπ νοῦ δι- 
βομὰ ἁυΓ ἀπρ] ΚΠ 1 ο 65. πϑπηθη. 
θυγοῖ ἄθη ΨΥ] Ρβργοἢ σοβθη ἀἷθδ 
αἰἰθ ἀποπιο --- σὰ 0. ἢ. 1828. 0. 
(. 1128 --- ἱρὰ ἀον Ηδυρίροάδηκο, 
ἀδ5 οεἰβρθηῆθ ὑἀπππιοτῦτγοῦοῖ 6- 
πε πρὶ] οκ, ροβιοίρογι, νρ]. Ζζὰ 
ῬΒΠ. 6170 Η΄- ἀπά ἄβον 416 Βο:ίο- 
Βυηροη δι «41ἰ6 χλεινὰ ἔπη τὰ 
Απὶ. 622. Β[5 ἴῃ5 Εἰηζοίηβι ἅπη- 
Τὸν Αοβοῦνοα Αρδηι. 180 παλαί- 
φαάτος δ᾽ ἐν βροτοῖς γέρων λόγος 
τέτυχται, μέγαν τελεσϑέντα φω- 
τὸς ὄλβον τεχνοῦσϑαι μηδ᾽ ἄπαι- 
δὰ θνήσκειν. Δίχα δ᾽ ἄλλων μο- 
νόφρων εἰμί.. 

1. Β) 8 εἰδθὶ οἴπθῆ βᾶηπρ 
υηὰἃ ρἄθοιη ὅργυαοι ἀδν Μϑη- 
ΒοΙ Θη, ἀδν' (ἰρη)] νον" Ζοίί θη 
ἴῃ ἐροῖο πάν γον 6 Γ- 
κΚαπάρι 181. Ζι ἄθπῃ ογβϑίθη δῃρ 
γνϑΡθαπάθπθη Ὑνογίθη. ἰγῖις ἀποΡ- 
ψνναγιοὶ φανείς (ἀδν οἴηρδ- 
Ἰουσμίοὶ αἴ, ϑ8009414 δ΄ δη8 
Ποδὶ βειγοίεθ νᾶ, νυβὶ]. χὰ Απί. 
621 χλεινὸν ἔπος πέφανται), “ο- 
ἀυν οι. πὰρ ροζννυηρθη υνῖγᾷ, ποοῖ- 

ΒΟΡΙΟΚΙ65 ΥἹ. 

π|8}5 ἀρχαῖος Ζὰ ἄθηκει, ἀ. ἢ. 
ἀρχῆϑεν, πάλαι φανεὶς ἀνϑρώ- 
ποις, να ΑἹ. 1217| ἀρχαῖον 

ὄντα Πέλοπα βάρβαρον Φρύγα. 
(Βα 56} ἈΪΗΠ1 πιᾶῃ ἐστὶ φανείς 
ΖυβαΠ θη --- ἐφάνη. ϑοθ 6 θ 6. πἂπ 
111 οἴη πὶ ΓΔ Δι ΚΟΡ ἴῃ ΟΥ̓ ΘΙ 
Αηπ. Οχοη. 4, 328 ἀνθρώποις, 
50 ννῦγαἀθ ἀθν Πδυρίροάδηκθο, 4855 
ἀδν 4116 ϑργᾳποῖι ἴῃ ἀδν θα Μαπάθ 
561, δοβο ιν οὶ ννογάρθη.) Ἀθμη] 1 ἢ 
βηξ οἴη ἀράϊομ! 468 ΤΟ] ΘΟ 5 
δη: Α«{νός τις ἀνθρώπων ὅδε, 
Ὥς» 

Ν Ῥῖδ [μοβαρὶ ἀθὺ πιϊπάθν' βαΐθη 
ΟυΕ]]οη ἐχμάϑιοοιυ Ἰεϊϊοὶ Ἰθῖομὲ ἱγγΘ 
ἀπά νογάϊοθῖ ἄρα ἀδάδηκοη. Νδοῆ 
ἀνθρώπων ἰδὺ ποο] 415. βρ ο- 
τοῖς ΜΊΘἊΘΡΙΟΙΓ, ὧπὶ ἀἰ6 ὙΥ6ο0Π- 
58 {6 ἀ δ Γ 5 ΓΘΥΒΙΪ ΟΝ δα Ζὰ θ6- 
ἰοηθῃ, νΒ]. Ζὰ ΡΠ. 1176 απὰ Απί. 
890 ἡμεῖς δὲ βροτοὶ καὶ ϑνητο- 
γενεῖς. ϑοίοπ ΕἸερ. 13,1 οὐδὲ μά- 
χαρ οὐδεὶς πέλεται βροτ ός, ἀλ- 
λὰ πόνη οἱ Πάντες, ὅσους ϑνη- 
τοὺς Ἴδιος καϑορᾷ. 800}. ΟΟ]6}ι. 
Βεὶ ἃ χαλὸν φρονεῖν τὸν ϑνη- 
τὸν ἀνθρώποις ἴσα. Εν. [ρ. 
Τάυν. 399 φίλα ἐλπὶς ἐγένετ᾽ ἐπὶ 
πήμασι βροτῶν ἄπληστος ἂν- 
ϑρώποις. 

9 



94 ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΣ 

ϑάνῃ τις, οὔτ᾽ εἰ χρηστὸς οὔτ᾽ εἴ τῳ καχός" 
ἐγὼ δὲ τὸν ἐμόν, καὶ πρὶν εἰς “Αιϊτδου μολεῖν, 

δέξοιδ᾽ ἔχουσα δυςτυχῆ τε καὶ βαρύν" 
ἥτις πατρὸς μὲν ἐν δόμοισιν Οἰνέως, 

γναίουσ᾽ ἔτ᾽ ἐν Πλευρῶνι, νυμφείων ὅτλον 
ἄλγιστον ἔσχον, εἴ τις «Αἰτωλὶς γυνή. 
μνηστὴρ γὰρ ἣν μοι ποταμός, ᾿Αχελῷον λέγω, 

τοῦς μ᾽ ἐν τρισὶν μορφαῖσιν ἐξήτει, πτατρός, 
φοιτῶν ἐναργὴς ταῦρος, ἄλλοτ᾽ αἰόλος. 

8. Νιοδῖ ϑάνοι πἰΐ Ρᾶν. Α, 
νν6}} ἀἴοθθα ΒΘϑυ πη ηρ νῸη 51}- 
7θοινο Αὐαβδαπρ ὑθογᾶ νι (πρὸ 
τῆς τελευτῆς) ἀἴὰ ΕῸΛΙ ἀθι" οΓδΐ. 
Τοοία θεοὶ θομᾶ!: οὐκ ἂν ἐχμάϑοις 
οὐεν ἐχμαϑήσει, πρὶν ἂν ϑάνῃ τις. 
Π)ὰ5 00} Ζζὰμι δγρϑίθη Ῥυδάϊοαι βὸ- 
Ὠδγθηἀθ τῷ ἰδ βϑβϑίθ]ῦ νυνὶ 1254. 
Απὶ. 2571 σημεῖα οὔτε ϑηρὸς οὔτε 
του χυνῶν ἐφαίνετο. ϑο]οῃ ΕἸ]66. 
4, 12 οὔϑ᾽ ἱερῶν κτεάνων οὔτε 
τι δημοσίων φειδόμενοι, νΕὶ. 
Οάγ55. 4, 87. Αθβοῖι. Ργοιῃη. 21 
οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν 
βροτῶν. Ἐὰν. Ηδκ. 8710 οὔτ᾽ ἐλ- 
πίδος γὰρ οὔτε του δόξης δρῶ 
Θάρσος. 

4ἴ. τὸν ἐμόν δορεοπῦμοι" ἄρῃ 
ΔΙ ΓΘ ϑργΌοΠ 6, Ὑγ ΘΙ Ρ ἀὰ5 ΠΡΌ Π61] 
ΡΟ ἀὰ5 θη Α πἀΘΡΘῚ χηθϊηϊ. 
-- θεῖ ἐχμάϑοις 2 δπίβργίοιι ἔ ἕ- 
οιδα, ἐχμεμάϑηχα, ἃἂὺ 5 ἃ ὁ πὶ 
ατγαπ ἀ 6. 

0. πατρὸς μὲν ἐν δόμοισιν, 
πὶ (ἀδροηϑαΐζ χὰ 46 ρ]θίο ἢ [115 
ὉΠ Π 6, νΟ] θη ΖοῖΣ, νγὸ θοϊδηοίγα 
ἄθῃ) ἨθΡακΙ65. ἢΔ0ὺ} ΤΊΡγη ρ- 
Το]σῦ ἂν ὑπ νοὴ ἀογ ποῖ ΤΙΡᾶ- 
Ο15 Πάομιοπ. πλιιϑδῖθ. θη ἀδάδη- 
Κοὴ 80} δ βρυῖοιν 271, ὙῈ]. ῬΙΠ]. 
18. Αἴ. 1800 Π᾿ 

1ἴ. ἔτ᾽ ἐν ΕνΓαράς, ἀϊ6 οοἀά. ἐν. 
γνεάον ἔτι ποοὶὶ ἐψέ ζιι ον ῖθ θη 
Βοδίαιιοι αἴθ Ῥγοβοάϊθ. --- νυ - 
είων (νυμφευμάτων) ὄτλον 

ἀλγιστον, ἀϊα ροϊμ]ϊο δῖ 

ΟυΔ] ἀδ5 Βνδιϊβιὰαπάοβ. Ὦϊ6 
1, ϑανὶ, βδίαπ! 5 θη 0) ] θη, 
ἀϊὸ οοἀά. ὄχνον. Πδηη ννὔράθ 80}}!. 
ΘΙ μέγιστον 8656 2 Πᾶ)}) θη. --- ΜΙΐ 
εἴτις Αἰτωλὶς γυνή νεῖ. Ὁ. 
α. 184. Αἱ. 488 πατρὸς ἐξέφυν 
εἴπερ τινὸς σϑένοντος ἐν πλούτῳ. 

11 {Π.- δινοπιρῦνζον, 16 ηδηηθηΐ- 
Πὸ ἀθ" ΑΟΠΘΙοοσ, ννυράθη {Π61}5 
δδηΖ ἃ15 ϑι10 6. ἀάΡΡ 5161}, [}61}5 
ἴῃ 1 ΘΒ] ΟΠ ἀθϑια]ν, 061" πὶ 
ἨδΓΠΘΙ., ἰἱπ6}}5 ἴῃ. 016 }16}} μἱΐ 
ΜοηβΟμθημδυρι, νρ]. Μά]]ορ5. Αν- 
οι ἄ01]. 8..409. Ηρ ηδο ἀϊομιοὶ 
ΘΌΡὮ. 5ϊπηγοῖοῖ ἀϊὸ νυ πα] ρθη 
465 Βγδυίνν θοῦ. Π16 8.16 Γ}}}}- 
ἄυηρ Ιἰοἰοῦ δίγαθο 10, 458 ΠΟ 
ἀπό τε τῶν ἤχων καὶ τῶν κατὰ 
τὰ ῥεῖϑρα χαμπῶν, ἃς καλοῦσι 
χέρατα; ἄδῃ ὈΡδοίθη Δ) 61" ον ΚΙᾶνι 
ΕΙ διὰ τὸ μῆχος καὶ τὴν σχολιό- 
τητα. ἴη ἀθιν Π|ἃ5 "γυἃ}}} ἀον 5Κα- 
πιδηάγο5 ἡύτε ταῦρος, Μεὶ Ηοδῖο- 
ἀο5 νυἱπάοι. 510). ἀθ ΚΟ ΡΠ 5505 
ἄσγοι. ῬΠοκίὶϑ “ εἱλιγμένος δράκων 
ὥς ϑίγανο 9, 424, ν»ῖθ 00}} ΕἸ 5856 
ἄθη Νάμιθη δράκων [ἴἄμνιθη. 

11. ἐναργής, 161} 16, 
νυνὶ. Ο. ἃ. 321 δῆλον Ἰσμήνης 
χάρα, 914. Ο. Ἀ. ὅ85, φορθη 61" 
ἀθΡ Βα] θη ΘΠ] ἤθη ΒΙ]άϊπρ. --α 
[Π 0 }}8} ἄδϑ. 9 ἤθη Εο]ρθηάθη ζΖὰ 
Θπἰπο θη ἄλλοτε νρὶ. σὰ ΕἸ. 
102 φορούμενος πρὸς οὐὗδας, ἀἄλ- 
λοτ᾽ οὐρανῷ Σκχέλη προφαίνων. 
-- αἰόλος, Μὶο 1. 12, 208 αἱο- 



ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ.. ϑῦ 

δράχων ἑλιχτός, ἄλλοτ᾽ ἀνδρείῳ κύτει 
βούπρῳρος" ἐκ δὲ δασχίου γενειάδος 

, - 

χρουνοὶ διερραίνοντο χρηναίου ποτοῦ. 
τοιόνδ᾽ ἐγὼ μνηστῆρα προςδεδεγμένη, 
δύστηνος, ἀεὶ κατϑανεῖν ἐπηυχόμην, 
πρὶν τῆςδε χοίτης ἐμπελασϑῆναί ποτε. 
χρόνῳ δ᾽ ἐν ὑστέρῳ μέν, ἀσμένῃ δὲ μοι, 
ὃ χλεινὸς ἦλϑε Ζηνὸς ᾿Αλχμήνης τε σταῖς" 
ὃς εἰς ἀγῶνα τῷδε συμπεσὼν μάχης 
ἐχλύεταί με. καὶ τρόπον μὲν ἂν πόνων 

λος ὄφις, Ῥιπά. ποικίλος δράχων, 
ἀηΐθη 89]. 

12. κύτει βούπρῳρος ϑιγα- 
Ροη ἃ. 0., νᾶβγοηά ἴῃ αἷθ6 οοἀά. 
οἷηθ ΟἸοβθὲ τύπῳ βούχρανος 86- 
ἀγυηρθη ἰδ. ὙΥ16 ἴῃ Ργοβϑᾶ τὸ 
ὅλον χύτος τοῦ σώματος βοδαρῖ, 
νυνῖγά, 50 οὐ κἰᾶνι Ἠδβγοίοβ χύτο ς" 
σώμα, ἀεπᾶσυ5ε; βούπρῳρος" 
βουπρόσωπος.ς Ἐπηροάοκὶο5 214 
βουγενέ᾽ ἀνδρόπρῳρα, τὰ δ᾽ ἕμ- 
παλιν... ἀνδροφυῆ, βούχρανα. 

ι89[. διὸ Ηδυΐυδηρ ἀον Ὑγογίθ 
τη Αὐ0Ὰ Ἐν] ] ΟΕ Καὶ ἀν. 50.114 6- 
ΓυηΡ 18}}0 ἀἂὰθ τ ἢ] ΟΠ 6 ΕηἰδιΓῦ- 
Τὴ ἀθ5 δγαββοιβ (χρηναίου 
ποτοῦ, ᾿π οΡ ΓΟ ἢ δ. ὅπ 6 π- 
465 Νὰ 55, 6 ἂὺ8 Ο.6116η) ππά 
ΒΘΡυ ΠΟΡνΟΙ, ννῖθ μΒο00ἢ ἢ. 65 ἀθπὶ 
ἨδΡΆ ΚΙ] 65 Δη ΖΡ θα Πᾶ}0)6, ἀυγοἢ 
1ῃπ νοῦ ἄθ) ῥ᾽ 55] 06 ΕἾΡΘΙΘΙ, 
γῸΡ ψγ οι θη ἀὰ5 ϑομδιάθγη 510} 
56 |05ι ἴπὶ ΒΠοϊδοϊϑπι5 ἀ6Ρ ὙΥοΥίθ 
ΔυΒΒρΡΙΟΝ , οΡΙ δι Ζὰ βθῖη, -- ΜΙ 
διερραίνοντο, αοἰϊᾳιιοδοοθαηέ, 
αι ημοδαγέ, νρ]. 180. 848 ἀπὰ Ζὰ 
ἌπΠ 5.05: 1219. Δ οῖΝ: ἸΝοὗτ5 
Ονιὰ. Μοι. 200 βαγϑα ργ»αυΐξ ηΐπι- 
δῖδ, σαγιῖβ ἤιῖξ για οαρὶἐ 8; νοῦὰ 
ὑϊοΐοπάθη Βανὶ ἀδ5 οι ]οος. ΡΒ ]- 
Ἰ1οβῖν. ἃ. 1. ππᾶρ. 4 γενειὰς αὐτῷ 
ἀμφιλαφὴς πηγαΐ τε ναμάτων ἐκ- 
πλημμυροῦσαι τοῦ γενείου. 

10. ὙΥϊοάογααπαθ νὸν 9 ἀπά 

ἵ 

ΠΡ Ρρᾶης Ζυπὶ ΕοΙσοπάθη ἤηϑοῖι 
οἰπ σοῖο δΟΒΠ]Π ἀΘΡιηΡ 465 ΕἼΓΘΙ ΘΓ 5. 
Παμο; προς δεδεγμένη, παοία, 

ἊΝ, 

βίαι: τοιοῦδε οὐν ὄντος ἐμοὶ μνη- 
στῆρος οὔθ ἔχουσα μνηστῆρα 
τοιόνδε. ΝΕ]. τὰ Δηϊ. 700. 

11. πρὶν---Δ ιπελασϑῆναι, 
66 ἴ6ἢ} δοἰημθιι 80 θη ἰβοὶζιὶ- 
οοη ΕΒΟΡΘΟΙ Δ] πᾶμοῖο. -- 
Κοίτη υπὰ Βυποηγᾶ "6 ΖΘ μη θη, νῸ 
νοη βΘ ΒΟ] ΘΟἢ ΠΟΘ Ὑ ΘΡ]Γ1556 8 
ἀϊὸ Ηδάδ ἰδ, 716 πδοὶὶ πη ἅπάθη ἄθῃ 
Θοἴηθη οὐδθν δηάθθῃ ἀθ' ΕΠ ϑίθαίθ, 
νῖο ΕὰΡ. Απᾶγ. 38 οὐχ ἑχοῦσα 
τῷδ᾽ ἐκοινώϑην λέχει. Ἠδηᾶθ 
Ἐν. 9 γυνὴ ἐστὶ τοῦ λέχους, νρὶ. 
αηΐοη 110. --- 6086 ἀθὴ δυῖ ἄθιπ 
ΒερΡ ἅψασθαι, ϑιγεῖν, μετέχειν 
βορὰ οηάθη (ἀδηϊν νρ]. χὰ 0. ΒΕ. 
1100. Ο. α. 1482. ΑἹ. 710 πελά- 
σαι. (θὰ 0681 βοηϑὲ ἐμπελάζεσϑαι 
ἀμ .8}}, ἅποῖ 145, ἀθη Ὠαιΐν μαΐ 
πη ἀὰ5 Μοίγαιη. πἰοῆν ἃΡ Ζαννθῖοῃ θη 
γ ΟΡ ΔΗ] 55ῖθ, 850 Βομθιηῦ τα ἴςὃε χκοί- 
ταις νοῦ 00. βΘϑομΡΊθθθη χὰ 
561η.) 

5: τ Ις Ό θονα, 5.5 
ποϑοῦντι προὐφάνης. 

20θ. ἀγὼν μάχης, πὰ ὅ06 
ἄεϑλ᾽ ἀγώνων. Αἱ. 1108 ἔριδος 
ἀγών. --- τ ᾧ δὲ, νου μ  Ποἢ, ννὶο 17. 

21. ἐκλύεταί με, ἰδὲ πιοΐὶπ 
ΕΥ] 56 σον 6 ἢ. 

2 Ἐ 
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ἀλλ᾽ ὅστις ἣν 
ϑαχῶν ἀταρβὴς τῆς ϑέας, ὅδ᾽ ἂν λέγοι. 
ἐγὼ γὰρ ἥμην ἐχττεπληγμένη φόβῳ, 

ἡδμή μοι τὸ κάλλος ἄλγος ἐξεύροι ποτέ. 
τέλος δ᾽ ἔϑηχε Ζεὺς ἀγώνιος καλῶς, 
εἰ δὴ καλῶς. λέχος γὰρ Ἡρακλεῖ χριτὸν : 
ξυστᾶσ᾽ ἀεί τιν᾽ ἐκ φόβου φόβον τρέφω, 
κείνου προχηραίνουσα. νὺξ γὰρ εἰςάγει 

ϑοχαὶ νὺξ ἀπωϑεῖ διαδεδεγμένη πόνον. 

22. διείποιμει, αἰδίϊπ οὐδ 6ηια»"- 
γ8ηι, τὰ Ὁ. Β. 895. Π6ν ὨΙΊΟΠ ον ϑρᾶνρὶ 
οἴπθ βοπδιθῦο Ομ! ἀθταηρ 465 Καιη- 
Ῥἴοβ [ὧν ἀὰς Ομον θα 491---ὅ80 ἀὐ, 

22. ΑἼ556Ρ ἀ61 αἷς Ργοὶς 465 ζννοὶ- 
Καπιρίεβ αὐυβδοβοίζίθη ἢ. (24) ννᾶγϑη 
Ζαβομδιθι" Ζιρορθη, 6 0" 6 ἐδ ά- 
χουν ἴπι Κροῖβο. -- Μῖι ἀταρβὴς 
τῆς ϑέας, οἴπο Ζὰ ναπβθη 
γον ἀν δοβδα, νρῖ. Δίκας ἀ- 
φόβητος. ἄϑικτος ὥνννανανεν ἀνή- 
ψεμος χειμώνων απαὰ ἀπ η} 1] 0} 65, πἢ- 

ἴθ 68θ0. 691. --- ὅδε, τὰἔ ΕἸ. 491. 
Απι. 46θ8. 

ῶ25. "ποτέ, ἂἃπὶ πάρ ποσὴ 
5. Ὁ. ἀδηκὶ ἀἄαθοὶ Ὁ]055 8η ἀΪθ 
Ψεγθιπάπηρ αἷς ἈΠ ΘΙοΟ5, 06: ἀθὺ 
νον ἀθ5 θρᾶπιὰ ἰἅϑϑι ἀϊθ πη} 8- 
ἴδπροθῃ βθβριΡοομθηθη Ὑ οῦα αι 
ἀδιποπίβοιθ ὙΥ οἶδ ἍΠ(ΟΡΒ δ τὴν 
νοΡάθη, ἰπβοίοιη τὸ χάλλος ἀθν 
[016 ἀπι ᾿'πάθ ποοὶ ἐξεῦρεν ἄλγος. - 
Ὀ16 ἀηκιηροπάθη Υὄνγιον τὸ χα άλ- 
λος ἄλγος 5οοίπθη. βρυίοινν ὄγι- 
Ἰο νορθαπάθη Ζὰ 5βοῖη, νῖὶθ πά- 
ϑὸος μάϑος, κοπος οπίδ, ΝΥ ἂτν- 
ἄφρη Βάγάθη. ὕμπιίθη 40ὅ νοη 
1016: τὸ χάλλος αὐτῆς τὸν βίον 
διώλεσεν. 

20. Ζεὺς ἀγώνεος, νεῖ. 803, 
γνοθηΐο ἄθιη Καιηρίο δυο ἰπ ἀθν 
διαιαΘηΘαρΡΡθ6. Ζὰ ΟἸγιηρία Ρδιι8. 
θ0,.19, 9 "οι. ΕἂΤν' αὶ 65 ἃπι ἔπ ὰ6 
ΟΝ] ρσοιδοιὶ, 4455 ἤοραΚ] 68 δορί, 
ΟΡδοιοη ἢ. 58οάθπι Κοίποη Τὰρ 
οἤηθ Αηρϑὶ αηἀ ὅονρο νοὶ θὲ παι. 
Αϑμη]οῦθ ἀΐϊο Αηϊνορὶ ΕΒ]. 1425 

καλῶς (κυρεῖ), ᾿Απόλλων εἰ κα- 
λῶς ἐϑέσπισεν. 

211[.-ξυστᾶσα ἈΣΣΩΣ κριτόν 
(ἔκκριτον, νοῦ" ἃπάθιπ ΔΌΒΘΡΚΟ - 
6 η, νρ]. 244 [., οἷπο ΒοζΖοιομηυηρ;, 
ΘΙ 6. ποι" ἴῃ οἰσοπι ]Π 10} 65 
Πῖομι ὑπ, ἰπβοίθνη. [ὁ]6. ν᾽ ] 6 }}}" 
κριτὸν λέχος ννὶρά), νῖο Αἱ. 491 
τὸ σὸν λέχος ξυνῆλθον, [ρον ρ6- 
Γὔρσ!,. ηδοὶὶ ἵσταμαι στάσιν, ννο]]} 
ΠΕ Βερν τῷ ξυστῆναι (συνελϑεῖν) 
συνάψαι λέχος ἀνονννίοσι.Ν 6}. 12971. 

209. ἢ. πιουϊνῖνρῖ, ννᾶγιιι. 510]: 
ΘΙ ἴῃΡ οἷπθ Δηρδὺ δὴ ἀϊθ ἅπάρθυο 
Κηῦρίο: ἀδὴπ ἀϊοὸ Νὰομι [ἄτι 
οἴη υπά ἀϊε Νδοιβιῖ 5ὑδ58 ἃ} 
(νοῦ ἄηρ) ἀϊο ΝουΠ, ἀϊθ 516 
(γοη ἄθι" 16 άθϑιναὶ [0 |161}}} 6 Πὶ - 
Ρίαπροη μα , {πὶ 516 νυιθάθγυμῃ 
ἀν Γο]ρϑηάθη χὶ ἄρογροῦθη, νϑ]. 
904Η{{-ὀὉἜ Ὁ. πεπηὶ ἀϊὸ Νδοι, ἀὰ ἀϊ6858 
ζεῖ} ἀον Εραᾳαϊοκαηρ πὸ ἀθνοι 50Ρ- 
Βθηὴ νουκύμιμον! ρα ἀπ ἀὰ 516 
Θθθὴ ἃι5 ἄδι 50] α [6 Δ ΡΒ ΘοΚι 
ἴη9 ΒΡοῖθ {γπ, νρ]. 149. 174 
Ὀ16 ΝΔΟΘΒΙΕ οἶδ αἰ5. ἀδιποηίβοι 5 ΝΥ 6- 
56η β!Ῥἀδλοι!, ννϑίοιιο ἀΐθ ΟΡ θ θη 
ΠΟΙ ποι ἴῃ ἤθη Δ] 108 ἴον 

0. Ἀ. 198 εἴ τι Ὠ. οἰ ΓἅμΡι, ΙΝ 
νὺξ ἀφῇ. τοῦτ᾽ ἔπ᾽ ἦμαρ ἔρχε- 
ται. ΝΙΟΡ6 ἤ"..400 πόνῳ πόνον 

ἐχ νυχτὸς ἀλλάσσουσα τὸν χαϑ᾽ 
ἡμέραν. Αἱ. 415. (Π νυν ἰδὲ 65, 4855 
ἀπωϑεῖ αἴομν Ἰουαί οτεγη5 δά θαΐθη 
Καπη, δοπύθρθῃ θη Βορν ΗΓ χὰ βιρ- 
ΡΠ Γοα νου]αηρι, (85. ἀ16 [οἹρθπά 6 
Νδοθὲ ἀϊθ νοῦ ἄθι ἤρα 11 ἀθ 6 Γ- 
θοθοπθ δοῦρα θα οΡθνΙηΡ}.) 

Ἂ 
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κἀφύσαμεν δὴ τταῖδας, οὺς κεῖνός ποτε, 
γήτης ὅπως ἄρουραν ἔχτοπον λαβών, 
σπείρων μόνον προςεῖδε χἀξαμῶν ἅπαξ. 
τοιοῦτος αἰὼν εἰς δόμους τε χὰαχ δόμων 
ἀεὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἔπεμτιε λατρεύοντά τῳ. 
γῦν δ᾽ ἡνίκ᾽ ἄϑλων τῶνδ᾽ ὑπερτελὴς ἔφυ, 
ἐνταῦϑα δὴ. μάλιστα ταρβήσασ᾽ ἔχω. 

ἐξ οὗ γὰρ ἔχτα κεῖνος Ἰφίτου βίαν, , 
ἡμεῖς μὲν ἐν Τραχῖνι τῇδ᾽ ἀνάστατοι 
ξένῳ παρ᾽ ἀνδρὲ ναίομεν" χεῖνος δ᾽ ὅπου 

βέβηκεν οὐδεὶς οἶδε. πλὴν ἐμοὶ πιχρὰς 
ὠδῖνας αὑτοῦ προςβαλὼν ἀττοίχεται" 
σχεδὸν δ᾽ ἐπίσταμαί τι πῆμ᾽ ἔχοντά νιν. 
χρόνον γὰρ οὐχὶ βαιόν, ἀλλ᾽ ἤδη δέχα, 
μῆνας τιρὸς ἄλλοις πέντ᾽ ἀκήρυχτος μένει. 

91 ΟΝυη Βα θη νυν ῖ" ΠΡ ΠΟ 
ΚιηάθΡ, ννϑὶοιο ἄθη αῖοιν ἂὴ ἀϊδ 
Ἐδη 16 σὰ ἰοϑϑθίη. ρῇθροη. 906] 
ἀἴοθθ μᾶὶ Θ΄ ΠῸΡ ἀᾶπη πη ννδηῃ 
οἰηπαὶ Ζὰ 566 η ὑϑκοιῆῃῆιὶθῆ, νυνὶθ 

θη ΒΔ" δοίη ννϑῖΐ δη ΘΠ 65 
Τ,πὰ πὰ Ροῖηι δάθη ἀπά Αυᾶγη θη 
ἴθ ΑῸΡΘΏΒΟΠΘΙη πίη. θὲ ϑᾶθη 
αηὦ Ζθιροη ὑπἰὸ" οἴη θη ΒορΡ 
[}16η (σὰ Ὁ. Ἐ. 271), Ροὺ 5ῖθῃ ἀδὺ 
ψΘΡΊΘΙοἢ. παἰὔν! οι ἀν. ΠάΆθ οὶ ἰβὶ 
ἀ16 Ηδυρίβδοιθ, ἀδ85 "6]46 ἀδ8 
ΤὨὉΓΙΡ 6. ΠῸ 56] 16η βθίθη: "δὶ Πθρᾶ- 
ΚΙὁ5 ἰδὺ ποτὲ (ἅπαξ) 4]]5ϑμθῖπ. χὰ 
γοΡβίθμθη. ἃ" πη ἃ Δ ΘἰημηΔ!, 
ννΐο Ζζὰ οὖς χεῖνός ποτε ρος 
εἴδε σὰ ἄθηκθη 5}. 

94. εἰς δόμους τε κἀκ δό- 
μῶν Θμίβρριοι! ἀθμ εἰςάγειν ἀπά 
ἀπωϑεῖν. 

8ὅ. τῳ, ἄθπι Εγ νϑίμ θυ (1048 [{.), 
πὶ ΥΙΔ ΟΡ θη. ρόροη ἄθη Ροηϊ- 
5ῸΡ βαβαρὶ, ἄθη 1). πίον πϑηηθη 
μδΡ.. 

86. τῶν δε, ἀϊο ἢ Δι5ρο ἁΡὶ 
ὙγοΡ οροπ, ἀϊε ἄϑλοι Ἡρακλέους. 

91. ἐνταῦϑα δή, ἀὰ ρΡ6- 
"»αδό, 0. Ἢ 502: 

38. ἀδηδιθιο5 2084, -- ἔχτα 
{τ} ἨΟμΙΘΓΊΞΟΠ6 ΕΌΡΙΠ ΨΟ]Ὼ ΒΓΔ Π 
κτᾶ, ΜΌΝΟ χτάμεναι, χτάμεν. --- 
Μιι Ἰφίτου βίαν νϑὶ. ῬΒΠ. 814 
Ὀδυσσέως βία. 

89. εῖ. 810. 422. Μὶῖι ἀνά- 
στατοι, θα 07,},68, ν8}]. Ο. 6, 480. 
Απάθν5. 240. 

40. ὅπου βέβηκεν, εἰδὲ υθ᾽- 
οι Ὁ. 352. 613. 

41. Αἴ. 912 ἀλλ᾽ ἐμοὶ Διπὼν 
ἀνίας καὶ γόους διοίχεται. 

42. ὠδῖνας, νΒ]. 920. Αἱ. 794 
ὥστε μ᾽ ὠδίνειν τί φής. Νὰ 80- 
ψ 16] ννεῖβδ ἴον, ἢ μᾶὲ ΘΓ ΒΘΡΌΘ 
ΘΟΒΙΏ ΘΙ ΖΘΩ Ηἰπ ροἀββθά. 

414. Ὁὶ6 ΘΙ Ἰππρ ἀοΡ Νοραϊίοη 
ΟΣ ἄθ ἀἄσνο} ἀθη (ἀοροηϑβαὶζ Ρ6- 
ἰοηΐθη δος γι ΑἹ. 540. 0. ἢ. 
151 ὑπὲρ γὰρ οὐχὶ τῶν ἀπωτέρω 
φίλων, ᾿4λλ᾽ αὐτὸς αὐτοῦ τοῦτ 
ἀποσκεδῶ μύσος. 

45. Ὁ. περὶ ἀϊθ ᾶηρε ἀθν Ζοϊξ 
ἀιβάν κι οι. ἢ νον, νν δῖ} πδοὸὲ ΑὉ- 
Ιᾶυ ρον ἀΐθϑον ΕΡΙδὲ δῖοι ἢο- 
ΡΆΚΙ65᾽ Θηα]Π 1 65 ὍΘ οκ θη βο οὶ- 
ἅδη 50]{6. 

90 

45 
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χᾶἄστιν τι δεινὸν πῆμα" τοιαύτην ἐμοὶ 
δέλτον λιπὼν ἔστειχε, τὴν ἐγὼ ϑαμὰ 
ϑεοῖς ἀρῶμαι πημονῆς ἄτερ λαβεῖν. 

: ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ. 

δέσποινα 4]ηάνειρα, πολλὰ μέν σ᾽ ἐγὼ 
δθυχατεῖδον ἤδη πανδάχρυτ᾽ ὀδύρματα 
τὴν Ἡράχλειον ἔξοδον γοωμένην" ᾿ 
γῦν δ᾽, εἰ δίχαιον τοὺς ἐλευϑέρους φρενοῦν 
γνώμαισι δούλαις, κἀμὲ χρὴ φράσαι τόσον" 
πῶς παισὲ μὲν τοσοῖςδε πληϑύεις, ἀτὰρ 

δῦ ἀνδρὸς κατὰ ζήτησιν οὐ πέμπεις τινά, 
μάλιστα δ᾽ ὅνπερ εἰκός, Ὕλλον, εἰ πατρὸς 

40. ϑιοίξογηά τὰ δεινὸν πῆμ 
πδοὴ 48 τὸ πῆμα, ἱπάθπηι ἢ. ἀκοὰς 
Ἐγνυνᾶρσαηρ ἀθν [ἀπ ΓΖΟ πο. }Π 1 ἢ 6 ἢ 
ΑΒ νυ ϑβοηδοῖῦ ἴῃ ρον Βοίἀγομίπηρ 
μεοβιᾶγκι νυ ῖρά, νβ]. 80. 

41. Ὁϊὸ Εγννᾶπηυπρ ἄθν δέλτος 
ἀϊοης ΐἰθ τὰν ἄδζι, ἱπὶ  ΟΡαιι5 
αυΓ ἄθη πᾶδονπ [πΠ8}}, ἀθγβοιθθη Ζὰ 
Βρϑῆη6Π, Υ8]. 16. 1517. 821. 

48. Ὁ. ννὔπβοι!!, 516 υηῦδο [6 Π65 
ΒΙαις οἴπο δοιδάϊραηρ [Ἃγ 
βίοι ἴῃ ἀἷοὸ Ηὰπὰ φρϑποιμηθη ἰιὰἃ- 
θη, 4. ἢ. ἀδ85 ἀϊθὸ ΡγορμθΖϑίιηρ 
δῖον. ἴθ σον ἀηδομίθη ϑδίηπο οΥΓ[}- 
Ιοη πιῦρο. -- δέλτος, 61] 68 
διιῖο νὰν, ἀΐα ΟΥνάκοὶ δὰ Οὐ ππὰ 
516}16 ἐχγράψασϑαι, εἰςγράψα- 
σϑαι, νΕ]. 1106. ΑΓΙϑ1. Ανν. 982 
ρησμὸν ἐγὼ παρὰ τἀπόλλωνος 

ἐξεγραψάμην. 
0. γοᾶσϑαι πῖ ἀορροίίοθιι 

Αδοῦβ. ννῖθ 999. ]. 124 τί τάχεις 
ἀκόρεστον οἰμωγὰν τὸν ᾿Αγαμέμ- 
γονα; ἀὰ πιᾶη θθθπ80. ΨῸ}} γοᾶ- 
σϑαι Ἔξοδον νυ γόους 5αρί, ἃπ 
ἀθββθπ ὅ16}16 6 Ρ 488. βΥΠΟΠΥΠΙΘ 
ὀδύρματα ποιγοίθη. ἰδὲ, ννῖς Εν, 
Μεοά. 204 ἄχεα μογερὰ βοᾷ τὸν 
προδόταν, νβ]. σὰ ΕἸ. ὅ50. 0. (. 
1119 [. --- Μῖι πανδϑάκρυτα δ. 
γ6]. Αἱ. 112 πάνϑυτα ϑέσμι᾽ ἐξή- 
ψχυσεν. 

52. ΑΘΙΉ]Π ΟΝ. ρΡῆοροη ΠπἰογροοΓά- 

ποθ ἴπρο᾿ δι ΒΟ] ᾶρο οἰπζυ]οίίθη, 
ννὶθ ἀθὺ δῖαν Εἰρ᾿ἀϊοὰ5. "61 ΡΪδι- 
ἰᾳ5 2, 2, 14 φσοροηῦθον ἀδπη δἱίθῃ 
Ηδνγοα: ϑὲ αἀϑοιηι δἱρέ, 6 ρίις 
894}062)6 χιίαηι υοϑ5, ἀοάογίηι υοῦϊς 
οορϑίἑἑηυ οα μη. 

δ8. τόσον, 5ονῖθ6] πιι85 ἰοΐν 
ϑᾶρθη, Βοβομβοϊ ἀπὸ ννοπάυῃρ;, δες 
οἵν ἴῃ Ργοβὰ τοσοῦτον εἰπεῖν. Μὶϊ 
ἄἀθπὶ ΒΙ ΘΙ ΟἹ 8115 θΘβομοΙ ἄθη δ ΒρΓῸ- 
ΟΠ θπθη κἀμέ ν 5]. ΡΙΗ]. 192 εἴπερ 
κἀγώ τι φρονῶ υπὰ τυ 0. Ἀ. 1110 
εἰ χρή τι --- κἀμὲ σταϑμᾶσϑαι. 
(16. νοη ἄθῃ ΒΘμΟΙ Ιου ὀρνν ἅπηιϊο 
Τυθηπιηρ τὸ σόν νυἄγάθ οῦθῃ 50 
ἀην Ρβο ἅμ! Κρ 6 η, ννἰθ 16Πη68 ἀ61" 
16] ὰπηρ ἀονΡ Ὠιθποῦίπ δηροιηθβϑθῆ 
δῖ ; ἀἴθθ65 νγνᾶγθ --ὸῖῤ Πλ 1 5.8 10} 
ἀεθῖη γνονπι απ ἀ βϑίῃη, νὶς Β]]. 
501 ἐρῶ γὰρ καὶ τὸ σόν. ΚιΙγ- 
ἰδιπποβίγα μοὶ ἔα. 10}. Αἰ]. 1167 
ἢ ᾽μὲ χρῆ λέγειν τὰ σά!) 

4. μὲν -- ἀτάρ γγαϊδκιίβο]ι 
βία! πῶς πληϑύουσα παισὶν» οὐ 
πέμπεις τινά, ναὶ. 229 ἴ. χὰ 0. ΒΕ. 
1211. -- ἢ). μαι ἄθπι ΠΘΡΆΚΙ65 
ΔΙ 556) ΠγΠ105 ἄθη Γλῆνος Κτήσιπ- 
πος Ὀνείτης οἄον Ὁδίτης ξοθόογθη. 
Ὁ16 Ὀιοποῦία. βομοῖηὶ ἄθυθη αορθη- 
ψαῦὶ ἴῃ Τυδοιῖα νοΓδιιϑΖιιβοίζθῃ, 
ψγοροροη ἤδοῖι 1159 ἴ0 ἢν Ηγ}]05. 
"οὶ ἀθι" Μαιίον ἰϑί. 
0. ἀο5 οὐ σὺ ὁ ὑγΓᾶρο ποοὶι 

Ὰ 
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γέμοι τιν᾽ ὦραν τοῦ καλῶς πράσσειν δοχεῖν; 
3 εἶ Ψ ἢ .8 “πὸ 3 , ’ ’ 

ἐγγὺς δ᾽ οδ᾽ αὑτὸς ἀρτίπους ϑρώσχει δόμους, 

ὥστ᾽ εἴ τί σοι πρὸς καιρὸν ἐννέπειν δοχῶ, 
σπιάρεστι χρῆσϑαι τἀνδρὶ τοῖς τ᾽ ἐμοῖς λόγοις. 

ΔΗΓΙΑΝΕῚΙΡ Α. 
5 3 -»"-Σ ᾽ 2 ’ 2 

ὦ τέκνον, ὦ παῖ, κἀξ ἀγεννήτων ἄρα 
μῦϑοι καλῶς πίπτουσιν. ἥδε γὰρ γυνὴ 
δούλη μέν, εἴρηχεν δ᾽ ἐλεύϑερον λόγον. 

ΥΛΛΟΣ. ἷ 

ποῖον; δίδαξον, 

ἰσροπὰ ϑοῦβα απ ἀθη Ν αἰδῦ, 
ἀ455 πιᾶπ ΙΔ Ὸ} 6 ἢ ἀὰν[ο, 68 
566 ἢ ππι ν ὁ}}. Μιὶὶ ὥραν νέ- 
μειν νΕ]. 1238 νέμειν μοῖραν υπὰ 
0. (.. 5117:.- 5.4} ΔῸΣ τὰ νϑυθΐη- 
ἄθῃ νέμοι ὥραν τινὰ τοῦ. τὸν πα- 
τέρα καλῶς πράσσειν δοκεῖν ἰτὶι 
ἀδγ οροπδίαπά ἀθν 5οΓθ6 δ οῖοιι 
ζὰ ὥραν ποΡᾶπ, νι ᾶβγοπά δὰ πᾶ- 
ΠΘΙῚ Ἡ οὐδηηίς γΟ ἢ πατρός 6ρ- 
ΘΧΘ ἴ50} μθεϊροία οι νυιγὰ τοῦ χα- 
λῶς. πράσσειν δοχεῖν, π ἃ πι 116 ἢ 
ονρουπι.... ΚΕ]. Ζα ΡΙΠΠ. 2. 
0. 6. 1211. 1155. θειποϑὶῃ. ἀθ 
Ρ806 22 τὴν δόξαν τοῦ πολέμου 
τοῦ δοκεῖν δι’ αὑτὸν χρίσιν εἴλη- 
φέναι. ΑἸοχίΒ. ΑΒ. 10, 4915 τῶν 
ὠνουμένων προνοούμενοι τοῦ τὰς 
κεφαλὰς ὑγιεῖς ἔχειν. (ϑ6!ν ᾶϑι 
ἰδ ἀον Ζυβαίζ δοκεῖν, ἀὰ 65 510} 
πὶ σοηδιιο5 ὟΥ 556 η παπάρ!ι. Ὠδ- 
ΒΘΡ 5ομοῖπῦ ἀϊο ΑΒ] ΘΟ Κοὶς ἀδν 
ΜΟΡββο 586. (δόμους, δοκῶ) οἷῃ 
ψογβθιθη νορδηϊαθϑὺ τὰ ΒΑΡ θη, 
ϑ0Ρ}. βοθ γον γνῸ}}} μολεῖν, ψγε]- 
[65 Ζὰ ὅνπεερ εἰκός δοιόνγι, ννᾶμ- 
τοπά τπᾶπ οἰχζὶ πέμπειν ἀαζὰ 216- 
ἤδη 1η155.} 

δὅ8. ἀρτίπους, 
 ἀπίοῦπ ΒΟ Ρ 5, ὑγιόπους 
Ηδβγοῖ. Ὠΐο. οι ο θη: ἡρμοσμέ- 
νως τῷ καιρῷ, Βόβθη ἄθη 5οηβι!- 
θη Θενγαιοῖ. Πᾶπη τνᾶρο Ζὰ νον- 
Β᾽οίομθη Αἰ. 812 κοινόπλους ὅμι- 
λία. ΕἸ. 1104 χοινόπους παρου- 
σία απὰ ἄπ] 10} 165 σὰ Αἱ. 3589. 0.6. 
118. βε!ίβαμι ἰδὲ ϑρώσκει (τρέ- 

ΓΡῚ 56} 6, 

μῆτερ, εἰ διδακτά μοι. 

χει Ηδϑγοῖ.) δόμους, εἰοἰοιδθδπι 
θομᾶρ[ι ἀὰ9 Ηδι5, νοπὶ ἢ 35.1- 
δοιὰ ἄδηρο. (ΟΡ βλώσκει Η 

59. ΡΠ]. 1219 εἰ δὲ μή τι πρὸς 
καιρὸν λέγων κυρῶ, πέπαυμαι. 

00. θα παι α οΙἐβοημο τ, 
ἀοῖπμ65 δοῖ π65 πὰ ᾿πΠΘἰ ΠΥ 
Βοάσδη ἀϊοῖ Ζὰ νεάϊ πη θη, ἰη- 
ἄθπι ἀιι τππθίποιῃ Ἀδίπο [ο]ροπά ἴα 
ἀυδδοηάοβι, ἀὰ δ Ζὰ φοίθροπον Ζεοὶϊ 
ΘΡβομθίηῖ. 16 νου πάσπρ πθίθΡο- 
δθπθ" πη ἀοοῖι ἀον Βοάθυζιιηρ π8ο6]ι 
ΖΒ ΗΠ] ΘηᾺΠ 6 πο Νοιηΐϊπα πιὶϊ 
χρῆσϑαι (ΕἹ. ι ϑῦ9 υπὰά Ηοπι. 
εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ᾽ Αὐδὲ 
χλυτοπεώλῳ) ἰδὲ ΒῖοΙ" ἀπῇ 80 ρᾳ4556Ππ- 
ἄον, ἀὰ Βοάδπ ΘΟ Ρη παῖ οἴμοι Ροϊηΐθ 
50 Π1|6556η. θᾶποῦ ἀν τ᾿ηδὴ νγθ ον 
γ᾽ 5ομνοῖθοπ ποοῖι τ΄ βιγοίομθπ ἀπά 
ΘΡΚΙάγοη σοι ἃ 535 ἄθπι ᾿ ἃ5 ἴ6 ἢ 
58 56. 

. 91. Μῖν Ζάν ΠΟΙ Κοῖς δ Βργ ο θα, 
21: ΡΙΗ]. 200 ὦ τέκνον, ὦ παῖ 
πατρὸς ἐξ ᾿Αχιλλέως. 

02. Πὰς Βι]4 νοπὶ 5] ΚΠΙοἸ θη 
ὙΥῸΡΓ πὶ ὙΥ ὕγ 6]βρῖ6], ννῖθ ἔν. ἴπο. 
84 ἀεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς 
κύβοι. 

08. ΝΙοΒῦ τὴῖϊ δογδάθιῃ ἀοροη- 
8αῖΖ6 ἐλεύϑερον δὲ εἴρηκεν λόγον, 
νοὶ ἀθν Ηαδιρίϊοα δυΐ εἴρηκεν 
ΓἅΠῸ, τυῦῖο ἅμ! 122. ΨΕ]. σὰ 
Απὶ. 1106 μόλις μέν, καρδίας δ᾽ 
ἐξίσταμαι. 

64. 1. 6110... Ἐ: .998-....5Ξ 
εἰ διδϑαχτά μοι, 8ὲ πι6 ἰδ 6676 
ας οεέ. 
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ΔΗΙΑΝΕΙ͂ΡΑ. 
θῦσὲ πατρὸς οὕτω δαρὸν ἐξενωμένου 

τὸ μὴ πυϑέσϑαι ποῦ στιν, αἰσχύνην φέρει. 
ΥΛΛΟΣ. 

ἀλλ᾽ οἶδα, μύϑοις εἴ τι πιστεύειν χρεών. 
ΔΗΙΑΝΕῚΙΡΑ. 

χαὶ ποῦ χλύεις νιν, τέχνον, ἱδρῦσϑαι χϑονός; 
- ΥΛΛΟΣ. 

τὸν μὲν παρελϑόντ᾽ ἄροτον ἐν μήκει χρόνου 
ἐξα ζι γυναικὶ φασί νιν λάτριν πονεῖν. 

ΔΗ ΑΝ ΒΈΡΟΩ 

σἂν τοίνυν, εἰ καὶ τοῦτ᾽ ἔτλη, κλύοι τις ἄν. 
ΥΛΛΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐξαφεῖται τοῦδέ γ᾽, ὡς ἐγὰ χλύω. 
ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

ποῦ δῆτα νῦν ζῶν ἢ ϑανὼν ἀγγέλλεται; 
; ΥΛΛΟΣ. 

Εὐβοῖδα χώραν φασίν, Εὐρύτου πόλιν, 
15 ἐπειστρατεύειν αὐτόν, ἢ ἠριλεῖ ἔτι. 

65. Ψειῦ: αἰσχύνην φέρει τὸ 
μὴ πυϑέσϑαι σὲ πατρὸς ποῦ ἔστιν, 
πάθη σέ Βεὶῖ Νοιιάγοκ νου γι, 
ἀὰ Πγ}]05 415 ἀϊτθβϑίθ ὅ0ῃη (56) 
ἀἴὰὸ πδοϊι5ῖθ ὙϑΡΡΠΙομαη; Παιίο, 
510} πὸ ἄθηι γίθι ἴῃ ἀδν ΕἸ δ πιά 
(ἷν ἐξενωμένου νϑῖ. Ὁ. (. 562) 
ἀπιχαθιιη.. γε). Απὶ. 110 ἄνϑρα, 
κεἴ τις ἦ σοφός, τὸ μανϑάνειν 
πόλλ᾽ αἰσχρὸν οὐδέν. -- ϑιαιι 
φέρει βνν ὄμΠ 1} πδο Ὑ Δ] ΟΚΘηΔ ΟΡ 
φέρειν, ρμᾶπρ!β νοι εἴρηκεν λό- 
γον. ΑἸ]οίη ᾿Ἰορὲ ἀπ6}} ἴῃ ἀθη ὟΥο}- 
ἴθη ἄἀθν δ ίθηθυη δ2[ἰ οἷη οι- 
νυν ρορθη ΠΎ}]08, 850 5ἴαγκ ἀΡ 6 
516. 510} ΒΙοδ  ἄιββορη, νν 6 ἀϊο Μαϊ- 
16, ὙΘΙΟΠΘΙ 65. ζυκᾶηι, ἄθη Ὗοῦ- 
ὙΥΌΡΓ ἴῃ ἴἤγρο) Ναιηθη φΘ ΒΟ ἃ Ρ[ΓΘΙ" 
Δ 5ΖΌΒΡΓ ΘΟ θη. Ὑ]. σι 19. ΡΠ]. 58. 

θ9. Μιὶϊ ἄροτον ν9]. 825; ηϊΐ 
ἐν μήκει χρόνου, 6ΡΒΔΙ} 
Ἰδη δον Ζεοι1., Α650}}. ἄρδϑιῃ. 0905 
σημαντήριον Οὐδὲν διαφϑείρασαν 
ἐν μήκει χρόνου. 

͵ 

10. ὙνΝορννεγῦ[οὰ Μ“υδὴ γυνή, 
τ ἀϊο ΕΡηἸ ρα ηρ 465 ΠΟΙΆΚΙ65 
ΒΟΡνΟΡΖΌΠΟΡΘη, ἀὰ ἀΐο ὙΦ ΙΡθον" ἀοι" 
ΟΡ ΘΙ Οἢ] Ομ θη Πγάϊον νῸΡ δηάοδγη 
γΘΡΡαη ννάγρθη. 9) 1686 Ερνν ἅμ πὰρ 
ἰδὲ ἃῦὸν βηζ ἀδζι ρϑοίρηθι, ἄθῃ 
ϑΌΓΡΘη ἀον ἢ. οἰπθ θὰ Ηϊοβίαιηρ 
Ζὰ βΌ  θη υη 45 ΕἸ ΠΡΡ ΘΙ 6 ἀρ 
Ι016 νοῦ ἴθυιπὸ νογζυρθονδιῖθη. Ζυ- 
ΒΊΘΙΟἢ χεῖρ ἀϊθ Αὐϊπαιηθ ἀ61 
Νοβνίομ, 4859ᾳ ἢ. ἀϊθ δι ν οι θη 
105 (ἀθιᾶ}}}5 πἴοθν 4}1Ζὺ 5.ΓΘηρ᾽ 
θΘαΡ 6} ἀπὰ νοη ΕἸ ΓΟ ΒΊΟΝ 16} 
ΡΘΒΘΡΡΒΟἢ νυνἱρά, ν9]. 459 [ἢ 

72. τοῦδέ γε, τοῦ λάτριν πο- 
νεῖν, ΟἾνν 0}}} ἴῃ πη δηᾶθρΡα {ΠπΠ 6 Ρη6}}- 
πη θη νο Ἠδιδ6 [ΓΗ] 6η. 

"14. 8]. ΕἸΩ]. 5.1}},--ΑΕ ὑρύτου 
πόλιν, ΒΡΘ ΘΙ 6116 ΡῈ ΒΘϑιϊπηπηα πῃ} ἀΘΡ 
Εὐβοιὶς χώρα. 

δ᾽ ΟΡ» οὐ , μέλλειν ἔτι ῬΙΝῚ]. 
5017 ὡς ταῦτ᾽ ἐπίστω δρώμεν᾽, 
οὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. 
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ΔΗΤᾺΝῈ ΙΡΑ. 

ἀρ᾽ οἶσϑα δῆτ᾽ , ὦ τέχνον, ὡς ἐλειπτὲ μοι 

μαντεῖα πιστὰ τῆςδε τῆς χώρας πέρι; 
ΥΛΛΟΣ. 

τὰ ποῖα, μῆτερ; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ. 
ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

ς ὯΝ Ἁ - ’ , “ὡς ἢ τελευτὴν τοῦ βίου μέλλει 
ὮΝ - , ΕΒ. ᾿ ’ 2 

ἢ τοῦτον ἄρας ἀϑλον εἰς τὸ 7 
Ν Ἀ ΒΩ ’ δ] , 2 

τὸν λοιπὸν ἤδη βίοτον εὐαίων 

10. ἔλειπε, ποθ ἔλιπε, πιϊΐ 
Ἐὔοκβϑιοθυ δυΐ ἀϊθ ἴῃ ΘΙ πο Γ᾽ 5 
Ἠδηάδη Ροπηάϊ! ἢ θ δέλεος, ν᾿ ὶὰ "6 
Βομον ΔΒ Π 1οἢ λεῖπε, δίδου, τίϑει, 

. ἕει, πέμπε, νρὶ. Ὁ. 6. 298 σκοπός 
μ᾽ ἔπεμπεν. 

11. Νοη Θθο δ] 1ἃ 5ἰαπά πιο ὺς 
'ἢ ΟΓΡΆΚΟ]. )ὰ 061: ἀἷθ ᾿δϑβι ηηι- 
ἴθη Μοηάδ ἀνϑοίαδυϊοη 5᾽ηα, σοι} ]- 
πἰρὶ Ὦ. ἵπι Αὐρθηῦ]οκΚ, ἀ855 510} 
ἀϊοὸ Ὑ εἰββαραπρ δι. ἀΐθϑθη, ἃ]5 
ἄδη Ἰείζίθη, Καιμρῖ θοζίθμθ. Ζ7ειζὶ 
δπη βσοπᾶὰ ἄρῃ [ηΠ8]}0 Δληζυβοθθη 
Βαῖΐθ 56 Κοίηβ Ὑογδηϊαβϑαηρ, ἀἃ 
65 ΠᾺΡ ἀαγαυ ἀηκᾶι), ἄδθη Ηγ]105 
Ζὰ υηροϑᾶυμηΐθιη ΑΓ 6. Ζὰ "6- 
βίο η. (6 ΝΌΡΒΟΙΙαρ, ὥρας 
χὰ ΒΟΒΡΟΙθθη, ἰδ βοῆθη νγοβθη 80 
τοῦτον ἦϑλον ψ ΥΓΘἢ], ἐπ δπα 
χώρας αὐ 74 ἀδυ!} 16} ξυνὕοκνν εἶϑι.) 

5: Σὺ» λόγον: 8 ἢ 
ϑδρϑῖ. 

19. τελ. τελεῖν, ἀδΔ5 Επάε 
ον ΓᾺ 16, ὙΕΙ͂. 1256, νῖο 0. (Ὁ. 
1120 ἔλυσε τὸ τέλος βίου. 0. Ἐ. 
1590 τέρμα τοῦ βίου περᾶν. (θὰ 
65 ἴθι δυΐ οἷῃ θη βο !θάηθ5 Εἰ ἢ ἐ- 
νν οάον --- Ο ἀδι δηκομηΐ, 50 ἰδ 
ὡς οἱ τελ. ἴῃ [ψ0ν. Α πηὰ [,Θ ἃ 
56}}011, ἀπβι δι! Πα Ὁ, Ζυιηὰ] ἥδε ἡ 
χώρα κπἴομὶ δα 7 6 ον δοίη Κηη, σδη 
841. Ῥοο ΓμΡι 16η6 ωὰ δυῇ ἤ 
τοι -- ἤἥ, να 1490. Δηϊ. 1167, 50 
ἀα55 , ἄθη [η]ιὰ]}} ἀθὸνΡ μαντεῖα 
510} δηοίρηοῖο, ἴθ 60 416 Μαμηυηρ 
ἄογ Ὀιθηοῦη. Πᾶπη νν ἄγ ὡς ἃἰ5 
ΑἸο556. Ζὰ βίγθίοῃθη.) 

τελεῖν, 

ὕστερον 
ἔχειν. 

80 ἴ. 50. υπιδῖδηά]1οἢ ὨΊΟΒ ον ἷ- 
ἴον ἀϊ6 Ζυκυπῇι "δζθίομπθη (ΡΊΝ]. 
952. αὖϑις αὖ πάλιν. 1104 ἤϑη 
μετ᾽ οὐδενὸς ὕστερον ἀνδρῶν εἰς- 
οπίσω --- ὁλοῦμαι, νρ]. ὰ Αἱ. 414), 
80 ὙνΘΩΪ 50! 6] ηΐ 65. ΠΙΘΡ δι Π, 
τὸν λοιπόν 815. ΒρΘΟΙΘ]Π16 6 ΕνΚΙᾶ- 
Γαηρ νοη εἰς τὸν ὕστερον (βίοτον) 
4ὰ [556η, ἃ. ἢ. [τ ἀϊὸ 016 6- 
2 οῖῦῖ βδθίηθϑβ ρθη 5 ἀπ ἀ 
2 ἀϊ6 βρᾶηζ ἱδὴ ΠΟΟΘἢ 
ἄργῖβθ, ΖαμΔ] 65. ἄυδδεογϑί Βαγΐ 
ννἄγο, ζὰ εὐαίωνα ἔχειν ἀα5 ΟΡ] 6οὲ 
βίοτον δὰ ἀθῆκθη. Οβθποὶπ ψθ}- 
μϊδδὶ πὴ ἴῃ τοῦτον ἄρας ἀϑλον 
416 Ηδυρίβδοιθ, ἀἃ8585 νὸὼθ 46} 
διὰ ΚΙ πη Βοοπάϊραης ἀϊ6 565 
Καμιρίο5. ἀϊε Ζυκυπεϊ αἰιᾶηρο. θ- 
ΒΓ νου πα ποὺ Κόρην ὡς τὸν ὕστα- 
τον, Ὠϊηάον υηὰ ὙΥΟΠΠ, 4855 εἰς 
τὸν ὕστερον τἀπροβοβίοκιο Εγρᾶη- 
Ζιαηρ ἄθι" ἀομίθη γον 56], ἴῃ 46- 
ὭΘη ἄδν' ϑἴπη εἰς καλὸν τέλος οηϊ- 
Βα] θη βόννθϑθη. ΗϊΟΡ ὮΙ" βρυῖομὶ 
61 ἀϊθ ῬΑΓΆΡΙΡᾶθ56. ἀθ5 86}}0]. 
(ἢ σωϑιεὶς εὐδαιμονήσει τὸν ἐπί- 
λοιπὸν χρόνο») τι βΒομθίηθαν, ἀᾶ 
716 πον ΒΟΡΙ ἅι5. ἀθηὶ Ζαβδμπιθη- 
μᾶη 8 ὀρβἄηζι: βθῖη Κάπη. ὙΠ] θ᾽ οι 
δι τοῦτ᾽ ἀείρας (πὶ. 414) 
ἄϑλον τὰ 5οβνοῖθοπ, ὑνοῦορη. αἱολξ 
ἀ16 Νυ]ρ. ἴῃ ἀθιβθ] θη ϑ΄᾽ηπ6 ρΡ6- 
[αϑϑὺ νϑουάδη ἀν; ἄδληῃ ἰδῇ δἢ 6" 
πΐῦ Ἀθίθκο εἰς τό γ᾽ ὕστερον ἃ]5 
τ} Απάθρηῃ τὸ λοιπόν τὰ γνϑΡῃ685- 
56ΡΉ. 

81. βίοτος εὐαίων, νἷθ 0. 
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᾿ « » - : 

ἐν οὖν ῥοττῇ τοιᾷδε κειμένῳ, τέκνον, 
2) “ , Κις  ο' Ἂν ’ 

οὐκ εἰ ξυνέρξων, ἡνίκ᾽ ἢ σεσῴσμεϑα 
βδχείνου βίον σῴσαντος, ἢ οἰχόμεσϑ᾽ ἅμα; 

ΥΛΛΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἶμι, μῆτερ" εἰ δὲ ϑεσφάτων ἐγὼ 
βάξιν κατήδη τῶνδε, κἂν πάλαι τεαρῆν. 
νῦν δ᾽ ὃ ξυνήϑης πότμος οὐκ εἴα πατρὸς 
ἡμᾶς προταρβεῖν, οὐδὲ δειμαίνειν ἄγαν. 

ϑυγῦν δ᾽ ὡς ξυνίημ᾽, οὐδὲν ἐλλείψω τὸ μὴ οὐ 
πᾶσαν πυϑέσϑαι τῶνδ᾽ ἀλήϑειαν πέρι. 

Ἀ. 518 βίος ὃ μαχραίων. Αἰ. Τ08 
εὐάμερον φάος, τὰ Αὑὶ. 846 πόν- 
του ἡρήνες φύσις. 

Νδοὴ ἀἴόβοιι νοῦβα βίθῃϊν ἴῃ 
δὰ ἔθεος μα ἢ πίπτομεν σοῦ πα- 
τρὸς ἐξολωλότος, ΜΟΙ ΟΡ ΥῸΓ5 15 
δἰπϑιῃ ΟἸοββοὴὶ ζὰ οἰχόμεσϑα εηϊ- 
δἰαηπάθη βομοίηῖ. ϊ6 βράθ ννῦγ δ 
Δ όβομνν ἄοῃς, ΜΝ ΟΠΠ16 τπδὴ ἴπη Δι ἢ 
πἰπίον 85. 516]16η- αηὰἀ χαΐ ἴῃ οἵ ἃπ- 
ἄογη. θαροθθη ἀϊόβθη ὟΟΥ5 Ζὰ ")6- 
Ἰαβϑθὴ ἀπά 85 χὰ {ΠΠΡῸὴ δῦ ἀντ πὶ 
γνοΡκΚοινι, 81} ἀἄδπη ἀϊ6 ΑἸΓΘΡηἃ- 
ἔνα πἰοιὶ θοϑίπηθιῦ ΠοΡνου γᾶ 16 απὰ 
δἴαι! ἀ65 Ηαυριροάδηκοπβ. (κείνου 
βίον σῴσαντος) πὰ οἴη "5865 οἴμθη 
ον τυῦγάο. 

84. σεσῴσμεϑα, 6 τπηρὸ- 
Κοῖνιὶ ὄλωλα, ρε6» 1. 

81. χἂν πάλαι παρῆν (παρῆ 
Πιηάον ἢ, ν ἅν βδοιοη ᾿ἰδἄηρ55[ 
νοΐπι αιθν. ἀπ. 289 χαὲὶ πά- 
λαι. 

88 {Ὁ ΗΥ]}]Ὸ5. δη βου] ἀϊρι 5θῖηθ 
θΙΒΒ ον ῖσο [δα ῖῦ τϊῦ ἀθπι αἸαυ θη 
8η ἀθ95 Πργάκὶο5 ρον ηΐθ5 ΑαἸἄοκ. 
ὰ ἀὰ5 Ῥγάβοηβ οὐκ ἐᾷ ἀᾶζιι πίομὶ 
ραβδί, δῦ νοῦ ἄθη Κυπίκορπι εἴα 
γοΡθοϑϑοῦί. ὙΥ ΘΙ ρον νῦν δέ πἰη- 
16)" οἰηδηάθι" ἴῃ νουβομθάποι" Β6- 
ἀουΐϊυηρ (5090 06 ̓}, 716 4}} 6) 
πηθυΡ ἄρ! οἢ. δ μίθη, πᾶς πδη 5ἰαι 
ἀε658 οὐβίογπ ἀλλ᾽ οάδν πρὲν δ᾽ β6- 
βοιχζί, ΑἸ]οῖη ροῦᾶάθ ἀϊθ γ  Γβ ΟΠ 16- 

ἀδποῖῦ ἀθνρ Βοάἀραϊιπρ τδομῖ ἀϊδ 
ὙΥ ΘΔ ον απ ου ρα ρ! οου: νρ]. 
δ015561 ἄθιη ἄορροὶ! απὰ ἀγοὶδοι 
ΜΙ Θἀθρο θη γάρ ἀΐο Υ̓Ιοάομο- 
Τὰπρ νοὴ ὡς 0. Ἐ. 584 υπά 56. 0. 
(. 399., νοῖὴ ῥγοπ. γϑὶ. 0, Β, 124 
ὧν ἐντρέπου σὺ μηδέν " ὧν γὰ 
ἀν οϑεοξν ον μὰν 1 81...11..1.9.1482...͵10; 
δ10. (Μάποῖο "δι γδομίθη 161" φυνοὶ 
ψεῦθ6. ἃ15 δἰ προϑοιοθοη., θδηΐννθ 6} 
88. 89 οὐον 90. 91. ΒοΙάθ5 ᾿ἰβὺ ππ- 
τηῦρ]οι. ΒΡΒΟΚ 5161116 ἀπ 90.91. 
88. 89, ἱπάθπι οι" ἀλλ᾽ ὃ ἕξ. πότ- 
μος οὐκ εἴα 56 νῖ6ν. ΑἸ]οΐηα. ἂνρ6- 
ΟΝ ἄάνοη, (55 βίαι ἀλλά ἄδλπη 
66" ὅμως γε τὰ οὐνναγίθη νυν ἄρο, 
μἰθράπροῖ ννᾶνράο Ηγ}105 βθῖηθ ΤΙοΙ- 
Πδιη!]οβίρκοὶλ αἱ Κοίηθαη ὙγοΓίθ 
ΘΟ ον ρθη. πὰ 65 Θηἰδίᾷηἀα. οἴῃ 
ὙΝΊἊΘΡΒρΓ ΟΝ. Ζνν βοι θη 817 ἀπᾷ ἀοΙ" 
ΜΟΥ ΒΙ ΟΠ ΟΡ, 6 νορίρᾶιιθ ἀ6πὶ 
ΑἸᾶοκ 465 Ναίοιβ, ννἂς ἄοοὶὶ πδοἢ 
ΜιμμθΙ ης ἀ65 ΟΡ Κ6]ς. πίοι ὑππππ- 
πο ννᾶσγι Αἰ 56} 1550 δῖοι Ποῖα- 
πο ̓5 χώρει νυν ρᾶββθηδ π" ἃῃ 
91 δ8η.) 

90. οὐδὲν ἐλλείψω τ 
οὐ (τὸ μὴ οοἀ4.) πῦ ϑ.., νΕ]. 
ἷὰ Αηϊ. 44. 

.91. πᾶσαν ἀλ., ἄϊα νο]]6 
Ὑν διγμοῖ!, ννῖὸ πᾶσα ἀνάγκη, 
νΒ]. χὰ θ44, ννἅ!νοπά Ηγ}105 }}18- 
6" πὰ ἄθὶ (οΥάοῃίθ Βογοὶθ, 
γν8]. 61. 

ὃ μὴ 
θ21 Ὁ 
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ΔΗΙΑΝΕῚΙΡΑ. 

χώρει. νυν, ὦ παῖ. καὶ γὰρ ὑστέρῳ τό γ᾽ εὖ 
πράσσειν, ἐπεὶ πύϑοιτο, κέρδος ἐμπτολᾷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ α΄. 

Ὃν αἰόλα νὺξ ἐναριζομένα τίχτει κατευνάζειτε, φλογιζόμενον 95 

΄σ 

“Ἅ4λιον “ἅλιον αἰτῶ 

τοῦτο κηρῦξαι, τὸν ᾿Δλχμήνας πόϑι μοι πόϑιε παῖς ναίει 
ποτ᾽, ὦ λαμπρᾷ στεροπᾷ φλεγέϑων, 

οΟ2Γ, θδππη δυαοῖι θη, νν6]- 
ΟἾΟΙ βρᾶϊζον Κοιμπιὶ (415. ΟΡ 56- 
501 μᾶιτ16), τη οὶ ἀϊοὸ Καὶ 46 
νοῦ ῬῬΟΒΙΟΥ οι ο ΟΘἰἢ 65 
Απάργπ( δεν ἰῃη, ἃ, ἢ. ἀα Κοιμπηβὶ 
δύοῦ 16ἰχὶ ποοῖὶ γΓϑο ί, ον δ Γϑὶ ἀ, 
ἀδ55 65 ἄδπι γαΐο συ ρος, ἀὰ 
δυι6 ΝΑομΡίο με πἴθ Ζὶι βρᾶϊ Κοπμηΐ, 
ΕΒ]. ὅ1. -- καὶ γάρ, καὶ γὰρ 
καί; ὑστέρῳ, ὑστεροῦντι, 567) 15 
υϑηϊογίϊ. Ὅδν Ορίαιϊϊν ἐπεὶ πύ- 
ϑοιτο (ὕστερος) νον] ροιοἰπογὶ 
ἄρῃ (ἀοάδηκροῃ, ἡ ὦ 0. Ἡ.- 81 
ἄνδρα ὠφελεῖν ἀφ᾽ ὧν Ἔχοι τε 
χαὶ δύναιτο; κάλλιστος πόνος. 
Α686}ι. ἔα. θ90 οὔχουν δίχαιον, 
τὸν σέβοντ᾽ εὐεργετεῖν Ἄλλως τε 
πάντως χὥῶτε δεόμενος τύχοι; Νὶ! 
κέρδος ἐμπολᾷ νΕ]. ΡΠ]. 8303. 
Αι. 1091. - δον Δ ευ]δυῦ ἀον 
Ἠδπάϊμππρ νυν" οἴη ᾿Γοπίβοι 65 ϑί νοι - 
ποῦ δυῦ ἄδπ ὅρυπιοι, ἀὰ Ηγ]]05 
Κοίη χέρδος μεμα γίπρι, Ὑγ6}} ἀὰ5 
Οἀδροηιποῖ! 465 εὖ πράσσειν εἷη- 
γι. 

διν. 1: Μῦρε ἢδρ]ϊοβ, ἀθν ΑἸ165 
Βοιδὺξ (Ζζὰ 0. (. 868. ΕἸ. 825) 
γνογκάπάθη, ννὸ ἤρα] 65 νὴ]. ΚΕ]. 
Ἦομπι. Ηγπιη. δυ ) 6πι. 09 ΠῚ Α656}. 
Αρδπηι. 610. -- 5 ᾿ιθ6ῖ586 γου]δη- 
θη ἀφθν Ενουπάϊπηθη ἢ δ ΙΔποΙΡἃ᾽ 5, 
Κυπάδς Ζι. δΡμα]ίθη νοὶ ἨΘΡΆΚΙ65 
υπά Ὦ. χὰ ἰγῦβίθη, βρίθροὶῦ 5ῖ9 ἢ} ἴῃ 
ἀον ἴγοίθρη ϑιζθη ! ἀὰπρ πὰ ἄθιι 
νν ἸΘἀθΡμο θη Αηγρυῦ ἀθ5 Ηρ]ϊος. 85 
λαμπρᾷ στεροπᾷ φλεγέϑων απάὰ 
χρατιστεύων κατ᾿ ὄμμα (τα Δηϊ. 

102), ᾿πάδιῃ δἷ6 ἀδάυνοι. νοι ἢδθ- 
Ἰ1ο5 Νδοινίομῦ ρ᾽θιοιϑαμπι ΘΡϑ ΟΠ ἢοἷ- 
66 1η. ααηΖ ἄξμη!16}} ἀον [σὸ ἀδΡ 
Πίηρο ννἱ6 ἀθν δ πη ἀ65 ΟΠΟΓ5 
τπὰ ἀθν Θργδο ΠΟ θη ΕὌσα πδοὴ 0. 
Ἀ. 1581. ΑἹ. 112}. 

94. αἰόλα, ποικίλη διὰ τὰ ἃ- 
στρα 86}0]. ΕἸ. 19 μέλαινα ἄ ἄστρων 
εὐφρόνη. Ευν. Ρεῖγ. 2 ὀρφναΐα 
νὺξ αἰολόχρως. ΑΘ656.. Ργοηι. 24 
ἥ ποικιλείμων νύξ. ----- ἐναρεζο- 
μένα, ἀφανιζομένη, ἱπάδιιν 516 
ἄδια [ἰ πὸ οΡΙο δι: ΑἹ. 612 ἐξί- 
σταται δὲ νυχτὸς αἰανὴς κύχλος 
Τῇ λευκοπώλῳ φέγγος ἡμέρᾳ φλέ- 
γειν. ϑοιιθη ὦα. 19, 2608 ἰδὲ ἐναΐ- 
ρειν δι [60 ]0565 ἀμεγίγαρθη. 16 
Νδοῖθ ἰδὲ ἄδθη ΑἸἰίθη Μαυῖίοι" ἀ65 
Τάρος, ννῖθ ἴῃ ἄθη Κοβιηοβοπίθθη 
δὰ5 ἄδμι βίον. ἀὰ5 [160 Θηἰδίοῃι; 
ἄἀλ!θ 50. 0Ὸ}} οἵρ Ἀθομπαηρ ἈΔοῖὶ 
Νάομιθπ, 45 ἀϊο νευθίπάπηρ, νύχτες 
τε καὶ ἡμέραι, ποοίοεηιοθ αἰΐθδητθ 
ι. ἀρ]. Α650}. Αβδιῃ. 210 Ττο]ὰ 
ἢ] τῆς νῦν τεκούσης φῶς τόδ᾽ 
εὐφρόνης. 204 ἕως γίγνεται μη- 
τρὸς εὐφρόνης πάρα, νξΕὶ. πὰ 0. (. 
611. --- Ζὰ χατευνάζξει ἰδῖ 15 
ἄδπι ἀδροιβαίζο χὰ οὐρἄπζοη ἂν- 
ἐγειρομένη, γεννωμένη, τὰ ΑΙ. 
0614. Μι Εἰηρθνοῖ ἀθ Ναοβὲ 
50] ποτ Ἠδ]ῖο5. δυῖ βοίπθηι 1.ἃ- 
560. πὶ θεά ρο θη Και, ἀθι" ἴδῃ 
γνομ ἴφγπϑη ὟΥ οβίθη ἄρον ἀθὴ ΟΚθᾶ- 
Π05 Ζιπὴ Οβίθη [ἀπ νῦ. 
θ᾽, τοῦτο Κὕπαϊρι πεῖν ἸΘθ ἃ ἴς- 

ἴοι Ναομάγιοκ ἄθη [πΠὰ}} ἀον Εαρ6 
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100} ποντίας αὐλῶνας, ἢ δισσαῖσιν ἀπείροις κλιϑείς, εἶπ᾽, 
ΕῚ ὦ χρατιστεύων χατ᾽ ὄμμα. 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 
Ἷ Ν Ν ’ ᾿ τὰ - “.» 

ποϑουμένᾳ γὰρ φρενὶ πυνϑάνομαι τὰν ἀμφινειχῆ 4ηϊά- 
γειραν ἀεί, ͵ 

ΕΣ 2, 32) τὐδοΐά τιν᾽ ἄϑλιον ὄρνιν, 

Δ, νρὶ]. χὰ ΡΙ]. 1854. θὰ5 50}- 
Ἶθοῖ ἀὸ5 ΕΓαρδαίζοθ θὲ ὉΠ 
ΒΙθῖοι, ννῖ 2 ἢν, ἃ]5. Ο)͵]θοῦ Ζὰμ 
ψόγραμι. ΑἸ]οΐα ἀηβίαι; τὸν ᾽4λχ- 
μήνας παῖδα (Αἰ. 1044) τὰ 5ᾶρδη, 
Βρᾶγ! ἀογ ὈΙΟ  ο ἀὰ5 ΝΟΗΘπ ἃ}5 
ΘΌΡ]Θοὺ Γὰν. ἄθη ΒΡαρ 8812, ννὶθΘ Βα. 
Ηδρο. ἴἀ." 842 ὡς γνῷ τὸν 
Ἥρας οἷός ἐστ᾽ αὐτῷ χόλος. 
Εν. μοὶ Αἰμθα. 14, 6410. ὁρᾷς 
τὸν εὐτράπεξζον ὡς ἡδὺς 
βίος; (θὰ ΓΡΟΙΠΟΝ ἀϊα νόϑίθη  α6]- 
ἰεπ πόϑι μοι, πόϑι μοι παῖς 
μά θη, βονίηηῦ παῖς Ἰδίομν ἄθη 
Απρομδίπ δἶπον 6]0586. ΥΥ ἄνο Απ- 
1455 Ζῖι ἴῃ 6} Οοπ] Θοἴα, 80 ννῦρ 6 
πἰσῃῦ ον 0} πϊν ΒοΡδκ πόϑι μοι 
πόϑι' πᾷ ναίει ποτ᾽ εὐ} 2 
βοθΡοΙθθη 856 1π, Β0Πάθνῃ πόϑιε μοι, 
πόϑι γᾶς ναίει ποτ᾽, νεὶ. 08.) 
Μίν ἀδρ Απαρβονὰ πόϑε μοι πόϑι 
νΒ]. Αἱ. 1215. -- στεὲροτσι ᾷ, ν»ὶ6 
ΕμπΡ. ΗΚ. 68 ὦ στεροσὰ Διός, ὧ 
σχοτία νύξ. 

ι00. ΟΡ» 6ΟΓ'" ἃἂυι ἀδι' 566 
οἂδον δυΐ οἴηθν ἀρν σά ἃ} - 
θη ννοῖϊο, ἀ. ἢ. ννὸ ἴῃ ἀθιν ὙΥ̓ οἷς 
ἀΡοΡμαυρὶ, νϑὶ]. χὰ 0. Ἀ. 1421. 
0. (ὦ. 10380θ.0. Π)ὰ5 όΡρθιη ψαίειν 
σὲ ἀγροὶ Γἀ}} ΟΠ ΘΙ ΡΌΙΡΕ, 161 1 ἀθηὶ 
Αδου5. ποντίας αὐλῶνας. Πὰς ΜΘοι" 
νυ πᾶοῖ ἄθη νἱϑίοη βιιοιΐθη απἀ 
Ῥἄββοη, ψνοίομο ΚΙΠρΡρΡΘηΡ οι [π- 
861η ἀ65 ἂρ Ιβοιθη ΜΘ 5. μη] θη, 
415 ΤΗαΙ σορὸν δυΐρο [ϑϑι, [Πη6}- 
Β4}}} νυ 6] "6" 5160. ΠΟΡΆΚΙ65. ρΡ] οί οἢ- 
58) νουϑίοοκι ἅΠ. Αοϑοῃ. Ργοιι. 
130 αὐλῶν᾽ ἐχπερᾶν Μαιωτιχόν. 
διαιϊ! ποντίους ἰδεῖ ποντίας δι 
ΤιΔᾺΡ. ΡΡ. ΠΘΡΡΘΒΙΘΙΠ, νν 16 Δ |56}}6 
ὉΙΟΙοΡ ἡ αὐλών ϑβᾶρίοη, ϑομγῖι. 

ϑογν, ἣν. 498 ἐπαχτίας αὐλῶνας. 
-- δισσαῖσιν ἀπείροις χλι- 
ϑεὶς (ναίει), δηϊννθάθι" ἴῃ Εαγορᾶ 
οὗον Αϑίθη. ϑόριοκὶος. 6 [0]ρὶ ἀϊθ 
4116 ΕἸ ΘΙ ὰης ἀονΡ ράθ ἴῃ νοὶ 
ΗδΙ θη, πάρι Αἰριοα χὰ ϑίθη β56- 
Ῥϑομποὶ ἱρά, νῈ]. ΑΘ860}. ῬΘυ5. 
119 τὰ δύ᾽ ἠπείρω. Ι50ΚΡ. Ῥάπορ. 
48 ἧ γῆ ἅπασα ἡ ὑπὸ τῷ κόσμῳ 
κειμένη δίχα τέτμηται, καὶ ἡ μὲν 
᾿Ισία, ἡ δὲ Εὐρώπη καλεῖται. ΝΕ]. 
πἀϊέοί:: ζυρ. 17, ὃ. - κλιϑείς, 
νοὶ] θη ἃ, οι πὴ 4, 16 ἤομι. 
λίμνῃ, πόντῳ χεχλιμένοι. 

102. Νὰοι αἰτῶ τὸν Ἅλιον 
κηρῦξαι ἴο!ϊρι. ποῦν] ἀΐγθοίθ 
Αηρθάθ, νν]ὸ Ο. (. 1091 ροννθοῖι- 
56}} ἱρὰ." γε]. 210Γ. Ζὰ 0. Ἀ, 
106. -- χρατιστεύων κατ᾽ 
ὄμμα, νικῶν πάντας τοὺς ϑεοὺς 
κατὰ τὸ ὀπτικόν 860]. 

Απε δὲν. 1: θηη ὑπα]}} 55] 
ἀηρϑίθι δἷοι ἢ. ὧἂὶ ἄθη ἃῦννθβϑθη- 
ἄθη ἀαδιίθη ππὰ [ἀν οιτοῦ οἷη απ- 
δ᾽ ΚΊΊο 65. νου ἄρ 158. 

109. ποθϑουμένᾳ φρεν, 
ἴῃ Κὔμποι. Αηννθπάπηρ ἀ685 Ραδ51]- 
νυΠ}5 τὸῶΗ νοῦ ϑδδβηϑιομι Ρ6- 
νν ἅ υ1ρὺ, ΚΘΗ πα ΘΟ 0500}. ὨϊΘ 
ΙΑ νὶρά ἄυσγον 100 πόϑον ρ6- 
βοιᾶϊζι. --ὀ τὰν ἀμφινεικῆ, 
νΒ}. 527, ΘΡΙπμοΡ δὴ 416 ΟΘλ] θη, 
γγ 6] ο 6 ἢ). βοθοη 415 θσᾶὰν χὰ Ρ6- 
β΄ δὴ. βο μα αἀθἃ νοι 6. οι άθι 
51615 Του οἀδιον!, μά θ θη, νβ]. 28 [ἢ 

108. οἷά τιν᾽ ἄϑλιον ὅρ- 
νυν, Μ|ὶ οἴν ἃ {(σιι 0. (. 05) ἀϊο 
Νομεῖρ4}}, ἃ αἰὲν ὀλοφύρεται, 
γθ]. 909, χὰ ΕἸ]. 149. ' 
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εὐνάζειν ἀδακρύτων βλεφάρων πόϑον, ἀλλ᾽ 
οεὔμναστον ἀνδρὸς δεῖμα τρέφουσαν ὁδοῦ 

ἐνθυμίοις εὐναῖς ἀνανδρώτοισι τρύχεσϑαι, κακὰν δύστα- 
γον ἐλπίζουσαν αἶσαν. 

Στρ "οὗ β΄. 

πολλὰ γὰρ ὥστ᾽ ἀκάμαντος ἢ Νότου ἢ Βορέα τις 
χύματ᾽ ἐν εὐρέϊ τεόντῳ βάντ᾽ ἐπιόντα τ᾽ ἴδῃ, 
οὕτω δὲ τὸν Καδμογενῆ τρέφει, τὸ δ᾽ αὔξει βιότου 

106 {{. Πὰ 461" περαϊϊνα δα 2 οὔ- 
ποτ᾽ εὐνάζειν ὈΪο55 Σὰ} γῃδϑίο- 
νἴβοιιθπ Ηθθυπρ ἀθὸ8 τρύχεσϑαι 
ἀϊοηΐ, 50 πη85 ἄεξ Ζὰ Ἰοἴζίθυπι Ρ6- 
Ζοῦθηὴ ννοράθη, νρ]. σὰ 0. (6. 282. 
ΓΟ βοἾθδὶ Χοπορίοῦ ΘΙ]. 1, 
3, 1 ὑμεῖς τοὺς περὶ Ἀρχίαν... 
οὐ ψῆφον ἀνεμείνατε, ἀλλὰ ἐτι- 
μωρήσασϑε. --- 16 δπιϊοϊρίγοπάθ 
γερθίπάπηρ; ἀδακρύτων βλ. 
πόϑον εὐνάζειν νὶθ ἀηϊ. 811 
τὸν ἐμὸν πότμον ἀδάχρυτον οὐ- 
δεὶς φίλων στενάζει. 185- σὺ χαὶ 
δικαίων ἀδίκους φρένας παρα- 
σπᾷς. ΝΕ]. τὰ ΑἹ. 69 ὀμμάτων ἀ- 
ποστρόφους αὐγὰς ἀπείρξω πηὰ 
σι 0. Ο. 1200 τῶν σῶν ἀϑέρκτων 
ὀμμάτων τητώμενος. 

1017. νῦν. δεῖμα ὃ δοῦ (ἐξό- 
δου, νἘ}. 50) ἀνδρὸς τρέφου- 
σαν εὔμναστον ( 6δβοῖν. ἄβᾶπῃ). 
185 μνάμων μῆνις). δίαιϊ ἀ65 
Ἰοῖοθυ ἀδπὶ Μιβδνογβϑίδηἀηδ5. ἀι5ρ56- 
βοιζίη φέρουσαν -- φέρειν 
δεῖμα --- πιθίμηι Ἰγιοιί6)6 --- παῖ 
(αβϑαυθοηυ5 τρέφουσαν νοΡ}68- 
ΠΕΡ ΡΊ- ΖΘῚ 

110. ἐνθυμίοις εὐναῖς 
ἀνανδρ., οροπ ἀθ5 ἰἢγ ἰπ 
δίηηδ Ιοροηάθη 468 Μὰᾶπη- 
Π65 δάΡΘη Πα 56 08, ἀ. ἢ. ἐν- 
ϑυμουμένην τὰς τοῦ ἀνδρὸς ἐρή- 
μους εὐνάς. δύστανον ἰδ 
ἴαϑδὶ 6 οἷπ Αὐϑρα ΟΠ ρΘΒΟΒΟθ ΘΗ, 
ν6]. 16. ῬὨΠ. 291. ΠΙ6 Βοβορσἢἶ556 
Ποϊδηοῖ 5 16 49Η. Μὶ: καχὰν 
δ λῆξ. αἱ σαν νΕὶ. Αἰ. 600 χαχὰν 
ἐλπιίδ᾽ Αγ 

ΙΓ, Ὁ. πᾶγιϊ 50} δ}: 

᾿ 

ἀδπηη ΔἸ] Ρἀἰηρ5 ἰδὲ 445 [ θη 465 
ἨδΡάκΚΙο5. πιά ονο!!, ἂἃρὸν ἀϊ6 ἀδι- 
ἴθ" 86 πη ἴῃ. ΑΘΠΉΠΟΝ 485 
ΒΙΙὰ νοὰ ἄδθηῃ 5ἰθίθπ δ Οοϑάϊραβ 
οἰηβι σιπθπάθη οι οΚϑαϊθνγνοροη 0. 
(: 1299 ἢ΄. 

1121, ΑἸοίοιννιθ θοαὶ ϑ΄[αΓΙη6 
οἷπθ ϑοροϑν 6116 αἴ ἀπάθγο ἀν ἃηρί, 
830 ΒᾶΠῚ δ] ΟΠ ϑᾶπὶ) οἷπ βιυγιη 50} 65 
Μϑὸν νοῦ Μύμβαϊθπ 485 [θη 465 
ΗδΡΆΚΙ65. ἴῃ βίθίο ΑΒ ῖι, --- ὦ στε 
τις ἴδη, νἱἷδ ἴῃ ποπιθν βοιιθη 6 }- 
δ᾽ ΘΙ προ Ὀ6Ὶ δοίζΖιηρ οἰπο5 ΒΔ]- 
Ἰοϑ υρῖ ἢ 2,405. Δ δ 161: 
10, 480. 12, 1608, Β6ὶ δἰ βοῆθη 
ΠΙΟΒ θη 56} 561] 16η, νν16 Εν. Η6Κ. 
998 ὥς τις ἐχπέσῃ πηκ ν] ΘΠ] ἰοῦ 
Βᾶροῖ. 1005 ὥστε ἕλκῃ. ---- κύ μ α- 
τα Νότου, γγοξοῖ ἀ65 Υ1η- 
ἀ65, (66 76πη6 ΘΡΖΘΙΡΕ, νν]θ ΠΣ 
ἜΝ χύματα παντοίων ἀνέμων. 

» 806 νέφεα νότοιο. 4. 18, 99 
ΠΝ δϑυςαήων μέγα κῦμα. 5 
τὶν ἴδῃ κύματα φνὰἀϊοαιίν 80} γὸν- 
Ρβαπάθηθ πολλά (ἴπ ξύοβ86Γ 
Ζ 8}}], 8.6" ΓἸ, βΙ. ἤοιμι. πο λ- 
λὸν δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται) 
ἀρ 415 Ηδυρ βου νογᾶη. 

1101. δέ ἴῃ Ναοιβαῖζα (50 δ 6- 
γδάδ, 6δ"θπ 50), Ζιι Απϊ. 42θ. 
ΕἸ. 21. Ψ6}}. τὸ μὲν (ν8]. Ζὰ 11. 
194, χὰ 0. Β. 1229) τρέφει,τὸ 
δὲ αὔξει (πᾷ ]. πόνοις) πολύ- 
πονον ὥσπερ (τι 110) πέλα- 
γος τὸν Καδμογενῆ. ΝΥ Βεὶ 
βίοισοπάριῃ δίασπι ἀϊθ οἷπα ὙΥορα 
Κδυπὶ ἀαἰΐη ροσδηρθη ἰδὲ, δνθῃη 
ἀϊὸ δΡῦβ 856 Γ6 ΠοΡδηηδΕΐ, 50...» 
Ὑγἄμγοπά βοπϑὲ τρέφειν καὶ 

110 

11 
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πολύπονον ὥσπερ πέλαγος Ιρήσιον. ἀλλά τις ϑεῶν 
120 αἰὲν ἀναμπλάκητον “ΑτἜδα σφε δόμων ἐρύχει. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

125 ὧν ἐπιμεμφομένα σ᾽ ἁδεῖα μέν, ἀντία δ᾽ οἴσω. 
Ν Ν 2 2 ’ ᾿] , Ν 2 Ν 

ιὩδφαμὶὲ γὰρ οὐκ ἀποτρύειν ἐλπίδα τὰν ἀγαϑὰν 
χρῆναί σ᾽. ἀνάλγητα γὰρ οὐδ᾽ ὁ πάντα χραίνων βασιλεὺς 
ἐπέβαλε ϑνατοῖς Κρονίδας. ἀλλ᾽ ἐπὶ πῆμα καὶ χαρὰν 

αὔξειν νοῦ (δ᾽ διυδμαϊοπάθη ἀπά 
ὙΥ δοϊιβίδυθ [ὐλἀθσπᾶθη Νδβνιης 
νοῦθυπάρη νυἱρᾶ, 50 Βδρδη Πρ αλη- 
δοκοῖρὶ αηὰ [λάθη ἄθη ΠΟΡΆΚ]685 
ἀϊο δἰθοίθη Μάύμθη, ἃ. ἢ". 516 γδῖ! 6 ὴ 
510} δὴρ 8ῃπ δἰμδῃάθι, οἷηθ δ 556} 
415 ἀἰθ ἀηάδθγ, πη νϑυ]άϑϑθὴ ᾿Πἢ 
ποι. ΜΕ]. 0. Β. 514. ΤοΓοΙ ἔν. 
Ί, ὃ τερπνῶς ἀεὶ πάντας͵ ἁνοία 
τρέφει. Ευν. Ηἰρρο!. 8601 ὠ πόνοι 
τρέφοντες βροτοῦς, ἴη50 [6] 516 ἀΪθ 
Μϑηβοθθη ἀυρ οι θη ᾿δρ]οίίθη. 
(θ1ς Οοη)θοῖαν τρέσει ἰδὲ νυ] 1.) 
- Πὰ5 δ]]ρβοιηοῖπο Β]ὰΔ ννἱνὰ 5ρ6- 
ΟΙΟΙ 16" νυ] άθΡ 01}, ἱπάθπι ἀϊθ 5 16- 
ἴση Μύμοη ἄθι 5 16 5 ῬΟΒΟΠ 6 15 
βι αΓΙ 5 θη 22147)6 (γον (ΠΟΙΑΙ. 
ΘΟΔΡΉΙ. 1, 20 ἐγιδέϊίίαηε δὲ τιδἔϊ8 
Τγαάαηι ργοίογυϊδ ἴπι πιαγ)}8 (ὐγοἐϊ- 
οτην. Ρ07 147,6 Ὁθ6γι{15) ἃ.551}}}}}} νν 6 - 
ἄδῃ: νρὶ. 0, Ο. 1740 πέλαγος κα- 
κῶν. Εν. Ηΐρρο]. 822 κακῶν πέ- 
λαγος εἰςορῶ τοσοῦτον, ὥστε μή- 
σοτ᾽ ἐχνεῦσαι πάλιν Μηδ᾽ ἐχπε- 
ρῆσαι κῦμα τῆςδε συμφορᾶς. -- 
ὅ Καδμογενής (Θηβηγενής Ηε- 
δἰοά. ) γγ 1} ἀϊὸ ΤΉΘΡ ΠΡ Κάδμου 
τροφή, Κασδμογενὴς στρατός, τὰ 
ΘΟΕ 5 

120. ἀναμπλάκητον (Ζὰ Ὁ. 
Ἡ. 412), ἄπταιστον, ἀσφαλῆ. 
Απιΐϑὺν, 2: ἢδὶὺ ἴοϑι, θ6ῖά- 

μοῖρ, ἃἂη ἴγομον ἢοιπαηρ υπά "ο- 
ἄδηκο, ἀδ95 πὰ ΜΙ πβ μη] θοη [ωο14 
πηἃ [μ8} 5[οῖ5. νυ ο βο]η. -- Ὑγ αν 
ἴῃ ἀθν Απιϊϑὶν. 1 νοὴ Ὦ. 415 οἰποῦ 
ἀρ θη ΘΟ ΒΡΓΡΟΟ θη, 50 νη άθῃ 510}} 
οι ἀϊ6 (μοΡθαϊθῃ ἂη 1). 56]. 

121. ὧν ἐπιεμ. γγοὶδὲ δυῇ ἀϊθ 
ἴῃ (46 Δπι8.". 1 ρβϑβο ] ἀοΡίθη 
Αϑηρϑδίθ ζυγῖοκ, πὶ ἀογοηίν  ] 6 η 

ἄἀθν" ΟμονΡ ἀθ" ἢ. νοννν να πδοιί. 
-- ἁδεῖα μὲν, ἀντία δ᾽ οἴ- 
σω, ΝΜονάδ ἱἰϊὰ ἀπά ἴγοαυη ἀ- 
ἸῸ} τᾶν, ἄἀοον ἃ060} ἀὰδὰϑ9 
ΜΙ ἀοσ ΒΡ 16] Δ] 16 π, νρ. 0. 
Ἀ. 9201. υμπὰ ὕμθοι ἁ δ. “μὲν (ἀν- 
τία οἴσω), οἴσω δὲ ἀντία τὰ 
035. δὶο ΕὙοιιη ἀϊπηθη, ὑν ] 6. ἀ 61" 
). ἀὰ5 5ἰδῖθ ΤΑπιθρῃ. ΝΠ) 1] 
ὙΠ] ]6η, Ἰοϊΐθη ἴῃρο Ζυλοάς δυΐ 
φᾶν οϊδα οἷη, νυρὶ]. 521., ἴη- 
ἄδιη 516 Φανδυῖ πἰηάἀδυίθη, [ἢΡ6 
ἀντία ἀΐϊδηθθη ἀθν ἢ. ζί Βοϑίθη. 
(ϑίαι: ἁδεῖα, ννϑίο!ος. δηϊνν οι 
ἔνλοαπά]ϊοι, νρ]. στυγνός, οἄδον 
ἀον" Ὁ. δηβοηθῆ, ψνν6 1} ἀθ} 
Ζαβρυιοῖ 1" οριάαθα. ΒΘ] πῃ 
5011, νεάδιϊοι, δοῦν! Μυβργᾶνα 
δἰπηοῖο αἰδοῖα, νὶθ Α650].. 
ΒῈΡ}]. 191 αἰδοῖα καὶ γοεδνὰ ἔπη.) 

1251. θὰ ἀανῖϑι ἀϊὸ Ἠοϊβηθηρ 
Ὠϊοῦ χὰ δομαηάθη ννου θη Ἰα556η, 
80 νΘηΐρ ἃ ΔΙ Ζθιβ βθῖποῖ- 
56 115 ἄθῃη Μοηβοβοη ἀλυπίαν Ἀ6- 
50} 6 θη μιᾶι. 

1201. ὃ. π. κραίνων ΚΙΪπρὶ ἂπ 
Κρονίδας ἃῃ, ἱπάθοπι ἄθι" ὨΙΘΒ ΘΙ 
δὰ ἀϊο ̓ Βιυγιιοορῖο ἀθαϊοῖ, γὙ8ὶ: Ζᾳ 
0. ἢ. 
1281 ΨΩ. ἀλλὰ οἷον (ΕἸ οἵοις 

58), νρ]. 118 τὸ πολύπονον ὥ σ- 
περ πέλαγος) -“στροφάδες κέλευϑοι 
ἄρκτου κυχλοῦσιν ἐπὶ πιᾶσι πῆμα 
χαὶ χαράν. ΝΥ͂Ι6 ἀκ5 Θδι11π ΔΙ 
Βᾶν!η 5ἰθι5. δὴ ἢ! 6 1] θοῦ τη 5 
510}. ἀνοῃῦ απ μα] ἀ μόθοι, ῬΡα]ὰ 
πο ἀνθ ν"  διθῦ, 850. ΤΟΡΘ] 5515 
ὙνΘ ΘΠ 561} [μα8ὲ υπὰ [μοἸ ἃ ἴῃ [06 }6η. 
Ὀ16 Βᾶνϊη --- ἀἴΘὸ νοῦ ἤθιθ δι5 
ΕΠ νοῦν απο] 6 ΚΑ] ]Ϊ5.0, 
6100 ζθιι5 ἀἄδηη πηΐθ1" ἀἴ6 [ΘΓ Π6 
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πᾶσι κυχλοῦσιν οἷον ἄρχτου στροφάδες χέλευϑοι. 180 
: Ἐπῳ δός. 

μένει γὰρ οὔτ᾽ αἰόλα 132 
Ἁ »ἦ 2, »-ὦ»-Ὁᾳ 2» - 

γνὺξ βροτοῖσιν οὔτε χῆρες οὔτε πλοῦτος, 

ἀλλ᾽ ἄφαρ βέβηχε, τῷ δ᾽ ἐπέρχεται χαίρειν τὸ καὶ 1385 
στέρεσϑαι. 

« ᾿ ᾿ ν 2 2 , , 
ἃ χαὶ σὲ τὰν ἄνασσαν ἐλπίσιν λέγω 

ΠΕ) πὰ Υν 2 . , ἕ 
ταῦ αἰὲν ἴσχειν" ἐπεὶ τίς ὧδε 
τέχνοισιν Ζῇν᾽ ἄβουλον εἶδεν; 

ΛΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

Πεπυσμένη μέν, ὡς σάφ᾽ εἰκάσαι, χάρει 

πάϑημα τοὐμόν" ὡς δ᾽ ἐγὼ ϑυμοφϑορῶ, 

γογβθίζίθ --- οὐδ ἀδν δ άβθη οἴη 
ἄμμορός ἐστι λοετρῶν ὠκχεανοῖο 
1]. 18, 487. Οἀ. ὅ, 218. (χαράν 
ΗδγΡμᾶπη, γαρᾶι ὁ66. χαρά οοαά., 
πάρ ἀϊθ ἀνα ΚΡ ἜΣ ἢ 
σιν [Ἀ]5Ο ΠΏ} 16 --- ἐπιχυχλοῦνται 
ἴαϑϑίθη.) 

Ἐροᾶοσ: Ὠθηη Α]165 ἴπὶ 6 θ θη 
τνὶθ ἰπ ἀοΓΡ Ναίυν (νρὶ. Αἱ. 610 [.) 
δῦ ἄθη ΘΟ 56] υπἰουννου θη. 
Βᾶγᾶπ 501151 ἀμ παϊίθη πὰ διυῖ 
Ζουβ Ῥδιῃθη, ἀδθι βϑοϊηθη ὅ08πη 
πο νοράορθοη 184556η 
νυῖγά. 

192. 16 ρᾶραϊδκιβομο Εὕριηρ 
βίδιὶ ἀ6 νοΡ ΘΙ μθηάθη: 50 ΘΗ 
65 5ἰθῖ5. Νδοῖῦ θ]οῖθῖ, 50. ψγοηὶς 
γγ6}}} Ὀπριοκ οὐον ΟἸάοκ ᾿μ 6 Ὁ. 
8η ἀδημβοροη Ονθ. --- αἰόλα 
νύξ οΥϊηπορὶ ἂη 94. --- χῆρες, 
συμφοραΐ, ἴῃ ἀδροηδαὶΖ Ζι σε λοῦ - 
τος, ἄθπ Φρθοί] δα βίαι! ὄλβος. 

195 ἢ. Ὑ ον. ἀλλὰ (τῷ μέν, νε]. 
σὰ 1160) ἄφαρ βέβηκε χαί- 
ρειν τὲ χαὶ στέρεσϑαι (τοῦ 
χαίρειν), τῷ δὲ ἄφαρ ἐπέρ- 
ζεται (τὰ αὐτά). Π45 χαίρειν 
τε καὶ στέρεσϑαι ΘὨΙΒΡΓΙΘΙΙ ὁ ]ἃ- 
5.156} ἄδη) πῆμα καὶ χαράν 128. 
ΑΘΒηΠ οι 0. (. 614 τοῖς μὲν γὰρ 
ἤδη, τοῖς δ᾽ ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ Τὰ 

. ᾿ Ἕ 
τερπνὰ πιζρὰα καύῦϑις 
φίλα. 

138. εν». ἃ τά δὲ λέγω (4θ8. 
480. ΑΙ. 1041, ΓοΡ θ᾽ ἀ10} 
αυΐ, φαμί 124) χαὶ σὲ αἰὲν 
ἴσχειν ἐλπίσιν, Μ6]0}}65 
ΒΙΘΡ ΘΡΘἢ Αὐϑ ΟΘΡΓΟΘΟΙ Θη6, 
0455 485 Το πἰομῦ ᾿Π6 } νυ ἃ ΒΕ, 
Ἰηπ55ὺ ἃ} ἀὰυ ἴῃ ἀφίῃ θη 
Ενναρίαπρβθη (111 χακὰν ἐλ- 
πίξζουσα αἶσαν) εοἰοὶς5 ἴεοπι- 
Βα] θη. 16 Ζυβδιῃθηϑιθ!]ηρ, 
ἀθν ῬΓΡομποιμΐηα τνῖθ ΕῸΡ. [ρ}.. Δ]. 
1584 σφραγῖδα φύλασσ᾽ ν ἣν ἐπὶ 
δέλτῳ τήνδε χομίζεις, «“ἶθ ἅδη- 
1. Ηοπι. ὅστις ὅδε κρατέει, νβὶ. 
δὰ 1208. -- ἐλπέσιν ἴσχειν, 
δον ὅμΠ] ΟΠ ον ἐν ἐλπέδι ἔχειν, ἄοοῖ 
γΒ]. Ὁ. Ο. 1678 πόϑῳ λαβεῖν, 
Τινικγά. ὀργῇ ἔχειν ἀπὰ ΔΒ] ΘΠ65. 
-- τὰν ἄνασσαν, ἀὰ ἄὰα οϑεπεοίη 
Εὐγδθϊη υπὲ (ἀφ) }}} πὰ οἷηθϑ 
0 Πη65 465 Ζθιικ "ἱδῖ, δυῇ νν]- 
οἴ θη ἀ6} 50} 55. ἡδο ἀν οΚ] 10 νὸπ 
Νοαθὴ πἰϊηννοῖὶδὶ, ἀὰ ἀδθ" πάντα 
χραΐίνων πῖομι ρσοροπ βοίηθ ϑ'μηθ 
ἀογροβία] ὶ (ὠδὲ), ννῖο Ὦ. μ6- 
[ἄγομο, καχόβουλος 56ῖη ννογάθ. 

γίγνεται 

141. πεπυσμένη μὲν. ἐστὸν 
νΕ]. 108 ἴ. πὰ κἷν ὡς σά φ᾽ εἰ- 
χάσαν 0. (. 1θ. 
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μήτ᾽ ἐχμάϑοις παϑοῦσα, νῦν δ᾽ ἄπειρος εἷ. 
τὸ γὰρ νεάζον ἐν τοιοῖςδε βόσχεται ξ 

τἀδχώροισιν αὑτοῦ, καὶ νιν οὐ ϑάλπος ϑεοῦ, 
23.) 7) 29» ; τ -. 

οὐδ᾽ ομβρος, οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν χλονεῖ, 

ἀλλ᾽ ἡδοναῖς ἄμοχϑον ἐξαίρει βίον, 
πὴ -μΩη).ϑ ὦ 2 Ν ,ὕ δὴ 
ἐς τοῦϑ', ἕως τις ἀντὶ παρϑένου γυνὴ :- 

- ’ ϑὲ ἢ Ν , , ᾿ 

χληϑῖ, λάβῃ τ΄ ὃν νυχτὲ φροντίδων μέρος; 

1418. Νἄο., ννεπάυππροθη, ννῖθ 
82. Αηἴ. 500. 086 οννναγίθι τηδῃ: 
οὔτε πεπείρασαι μήτ᾽ ἐχμάϑοις 
παϑοῦσα; ,,Νῖ6 50" ἰοὺ γδπηὶ 
τηΐοῖ νορχοῖνι, ἄανοπ ξαπηβὲ ἀὰ 
αἰ νυ άθν οἷπθ  ου β ΘΠ Πὰπς πιο θη, 
ποοῖ ᾿Ἰηὐροβὶ ἅτ 716 65 δὴ αἷτ' 856 1081 
δΡίαγδη. " ΑΡΟ ν6}} Ὁ. φυρΊθῖοι 
δυῦ ἄθη Αββίαπὰ ἀδὺ βοβθην ἄρ Ρ ἢ 
δυροπάζοι! νοὴ ἄδη βρᾶξθνηῃ [6 }8π5- 
ΡΠ ΡαΠΡ ἢ δίθιὶ --- νφ]. ἄδη ἃ}- 
50 Π ΠΟσβοη ον, 151 ἢ. --τ, 50. σίϑθι 
516. ἄδιη (ἀράδηκοη οἶπο ὙΥ δπάιϊιηρ, 
ὙνΘΙο 6. νόροη νῦν δέ χὰ ἀθηκόη 
ζυννίηριο: ,,(Δκ8Ὲ5 νυῖροὶ ἀπ ἀδνΡοϊηϑὶ 
ποῖ οΡίαμγοπ, 16 ὑπὺ ΓΓΘΙΠΟΝ Ὀἱδὲ 
ἀμ ποοὺ 50 ο᾽ ὕοΚΊ ον 65. ἰοῦ χὰ 
Κρηπρη. " θ6πὶ θῦδοη Οιμθη ἅ})6}" 
2 Ὁ. ἄθη ὙΥὰηβοὴ 465. ΝΙοΙ 6 ν- 
ΤΙαῆόυδ, γι νυ Ζὰ Ὁ. 0 ΜΠ 
ἐχμάϑοις παϑοῦσα νεῖ. πά- 
ϑος μάϑος ἀπά ἅδη]. χὰ 0. ἢ. 
Αὔϑ' ἱ μὴητε-- δέ Ὁ. Ὁ, 421. 
44. κι. Κοπηβὶ πιόΐη [οἰ άθη 

ΠΟΟΝ πόδι: ἀἄθηη ἀὰ5 πῆρ ἀθ- 
56 6 οὴ } τυ ἄομϑε Ἰυβιρ πουδη ππά 
πἰοἢ 5. βιοῦσι {ἢ ΠΑΤ] 0565 αβθίη. 
ϑίαιϊ! Ζὶ βᾶρθη: τὸ γὰρ νεάζον ἐν 
ταύτῃ τῇ ἀπειρίᾳ βόσκεται, ὥσπερ 
τὰ δένδρα ἐν τοῖς σχεπαστοῖς χώ- 
θοις., Ἀ551Πὴ}1}} ἀν ὨΙομ οι" βΊθ οι 
ἀϊο Φυροπὰ ἄρῃ Ρῇαδηζθη ἀπά ϑιγᾶιϊ- 
ΟἤδΡη, τ οιο νον ΥΠὰ ππὰ ΥΥ οι- 
ἴθ ροβομαϊχζε γυβὶρ ροάρίμοη, ἴη- 
ἄειι χώροισιν ἄορρεὶὶ Ζὶ ἄθηκθη 
ἰδ : ἐν τοιοῖςδε γώροις, (οὐσι) 
χώροις αὑτοῦ, ἀΐϊς ἰἢ 16 561}5|- 
οἴρθηθη βϊη4, {πν  ονγοοῖι. ΜΙ 
τοιοῖς δε ννοϊϑὶ ὮὨ. δυΓ ἀϊα "]ἃ- 
Βοιάρη Μάἀοϊμθη, ννϑίοθα νόον ἴδ 
βἴίθῃθη, μη. ἀϑδη τοῖν Αἱ. 554 {Π΄ 

απ ἔν. 1751 χῶρος γὰρ αὗτός ἐστιν 
ἀνθρώπου φρενῶν Ὅπου τὸ τερ- 
πνὸν χαὶ τὸ πημαῖνον φύει. 

145. [μά οὶμ καΐ δὴ βόσχεται 516]! 
ἈΠΟ] 6550, τυ ἀὰς Β|14 ννοῖΐον 
Δυβσοια], νοθοὶ Θά. 5, 478 νοῖ- 
βοννοθι : τοὺς (ϑάμνους) μὲν ἄρ᾽ 
οὔτ᾽ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν 
ἀέντων, Οὔτε ποτ᾽ ἠέλιος φαέ- 
ϑων ἀκεῖσιν ἔβαλλεν, Οἶτ᾽ ὅμ- 
βρος περάασκε διαμπερές, νΒ]. 0. 
Ο. 610 ἄβατον ϑεοῦ φυλλάδα 
ἀνήλιον ἀνήνεμόν τε πάντων χει- 
μώνων. ὙΥῖΘ ἀονὶ ϑεός ἁυῖ })}10- 
ὨΥ505 Β'ΟΝΓ, 50 ἰδὺ ἴον Ηφ]105 δ6- 
πιϑίη!, ψνῖθ ἀϊα Νουθιπάϊηρ χοῖρί. 
δοῦδὺ πᾶ θη ἐἰὸ ΤΡαρίκον ϑεοῦ 
ἀκεῖνες, φέγγος, φαεσίμβροτοι 
αὐγαί ἃ. ἃ! 10 }}68. 

1417. ἴΪὰ Ππαϑὲ ἀπά σοι ἀθπ 
πᾶϊν0 ἀϊε ΜΨυροηὰ ἴν θ ἃ5ϑῖη 
ἢ 9 6} (οι ρο 1), 16]}}ν ἴγοιθι 51ηΠ68, 
οἶμθ νοῦ ϑόοῖρθῆ πίθάοΡρο- 
ἀν ἄοκι σὰ ννοράθη, ννῖθ ἀϊθ χα- 
κοῖς βαρυνομένη ἄλοχος 152. 
Ὀϊ6 ϑομο θη σαὶ: ταῖς ἡδοναῖς εἰς 
ὕψος εὐθυμίας αἴρεται, νΒ]. 0. Β. 
914. Αἱ. 1066 δεινὸν ἐξαίρειν μέ- 
νος ἀπά ἐξαίρεσϑαί τινι. 

1485. Ὑβρ]. ζΖὰ ΑΙ. 554 ἐν τῷ 
φρονεῖν γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίος, 
Ἕως τὸ χαίρειν χαὶ τὸ λυπεῖσϑαι 
μάϑῃς. 

149. 16 πᾶσμιϊ! οι οη 50Ὁ- 
σοπ (πὶ ΒοζΖιρ δῇ Ποία ποῖΡ α΄ 5 ρ6- 
δοηννάρι56 [ᾶρ6,. νρὶ. 29. 175) 
οὐ θρυ ρθη. {Π6}}5. νοῦ ϑοίίθη 465 
(ἀθμ4}}}5, ἢ ῖ}]ς ἄον Κιμάον. [Π6 06} 
ἤτοι --- ἤ τὰ 19. (Υ. 150 Κῦπιϊίθ 
παρ ΘΗ ΡΟ οπ 6" ἐν νυχτΐ υπ- 
βῬᾶβϑοπά νὸχθ ἄθι"' Ηοομιζοιἰβηδοβὲ 
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2 Ἁ 2 Ἁ ὮΝ ; , 
ἤτοι πρὸς ἀνδρὸς ἢ τέχνων φοβουμένη. Η 

δὰ δὲς Τὸ ν ὅν", Ἁ ς - -“-7 

τότ᾽ ἂν τις εἰςίδοιτο, τὴν αὑτοῦ σχοττῶν 
ε » τἀ 

πρᾶξιν, κακοῖσιν οἷς ἐγὼ βαρύνομαι. 
: Ἄ πάϑη μὲν οὖν δὴ πόλλ᾽ ἔγωγ᾽ ἐχλαυσάμην" 

«ι ) τ "ὕ, , ἌΡ ΕΝ - 

ν δ᾽, οἷον οὕπω πρόσϑεν, αὐτίκ ξδξερῶ. 
ἑδὸν γὰρ ἦμος τὴν τελευταίαν ἄναξ “ 

ς -« )}) 2 Ἂ 2 ς - Δι. 3 , 

ὠρμᾶτ᾽ ἀπ᾿ οἴχων Ἡραχλῆς, τότ᾽ ἐν δόμοις 
λείπει παλαιὰν δέλτον ἐγγεγραμμένην. 

’ ) ς ΕΥ̓ ’ 2 2 , 

ξυνϑήμαϑ', ἁμοὶὲ πρόσϑεν οὐχ ἕτλη ποτέ, 
πολλοὺς ἀγῶνας ἐξιών, οὕὔπτω φράσαι, 

-ν ('Ὰ ΡΣ ΌΟΛ , Ὃ 2 εν τον 
ἀλλ᾽ ὡς τι δράσων ξἵρττε κοὺ ϑανούμενος. 

“-" ) ς Ἵν 2 ὌΝ 1 Α , ω 

γῦν δ᾽ ὡς ξτ: οὐχ ὧν εἰπε μ᾿ λέχους ὃ τι 

νογδιᾷπάθ, ὑνϑίοῃθ δ᾽ ον ἀθν 10π- 
σοὴ Εγαα ἰμ" ΤΟΙ νοὴ ϑορρθη 
ὈΡΐίηρο. Ῥᾶπη ᾿ὔδϑίθ 65 οδοϑπϑίηῃ 
μρίβϑθῃ τ Τογοὶ ἢ". 517 ἐπειδὰν 
εὐφρόνη ζεύξῃ μέ α.) 

151. ΑΒβοῖ!ιθ5 ἄδΡ Θδάαπκοη- 
Ροῖδο: Ἶπν Κῦππι ἀϊθ ρᾶηζο ΤΊοίς 
16 1Πη65 οι Π6 "265 πίοι ΟΡ Θ 556. “ἢ 
ΑἸ]οῖη. υυνϊοάοναμα. Κιοιάθι 9). 568ο- 
ποηά ἄθη ἀδάδηκοη ρδηΖ ἃ] Πρ ΘΙ ἢ 
οἴῃ, τότ᾽ ἄν τις εἰςίδοιτο. --- 
Νίομε αὑτῆς, ν»γε 1} βδη2 ΑἸ! πιο ἢ, 
ΥΒ]. ζὰ Ε]. 1711 οὐδὲ γὰρ κακῶς 

᾿ Πάσχοντι μῖσος ὧν τέχῃ προς- 
γίγνεται. 

152. πρᾶξιν, [ἀρ6,. 204. ΑἹ 
192. -- κακοῖσιν οἷς, βαρ.. 
ἀ. ᾿. εἰςίδοις ἂν κακὰ οἷς βαρ.. 
ννΐθ ". 18, 192 ἄλλου οὐ τευ οἶδα 
τοῦ ἄν κλυτὰ τεύχεα δύω. Απάριβ 
πνᾶγο οἷς βαρύνομαι κακοῖς. 

1583. 26ιχὶ Κοῆρὶ Ὁ. ζί ἰβγθιη 
πάϑημα (142) τανῦοκ. 

184. Μδη ογννρὶοὶ ΘἸ ΘΘΒΕΠ1ΟΝ ἕν 
δὲ (ἐκλαυσάμην πάϑος), ὃ αὐτίχ᾽ 
ἐξερῶ, οἷον οὕπω πρόσϑεν. 

150. ὁδὸν ἐξορμᾶσϑαι, νῖε 
159 ἀγῶνας ἐξιέναι, ἰάθη β] οἰ οὴ 
ἀὰ5 2161] ἀον δδός «15 ΟΡ]66} ἀ65 
ἐξιέναι δοίαϑϑι νὰ, νῖθ Αἰ. 2857 
ἐξόδους ἕρπειν κενάς, 8060 ἐξῆλθον 
ἄεϑλ᾽ ᾿ἀγώνων. 

100. ἀπ᾽ οἴχων -- ἐν δό- 
μους, 6]. τι 202. ΕἸ. 1308. 

ΒΟΡΒΟΚΙ65. ΥἹ, 

. θ5--Χκὅ ἐς δόμους κομίζε- 
ται... καὶ νῦν κατ᾽ οἴχους 
αἰκίζεται. 

151 ἴ. Ὠϊ6 οϑοὴ 46 πιι' οΡϑηβίη 
θογάμνιθ δέλτος δα μ 6 18 οἰαπιαὶ 485 
ΑΙῖ6 Ονᾶκοὶ, ννϑ]οιο5 
πο (6 πὶ ΘρυΈΘΝ ἀον δ561}1οἱ 510} 
δαροζΖοίοιποὶ μαϊῖα (1166), ϑοάδηη 
Ἀπογάπυηροη (ξυνϑήματα), νυῖθ ΟΡ 
65. πδοὶὶ βθίπθιῃ Τοῦθ ΓΟ γν15- 
56η ΨΟ]16. -- Μὶι ἐγγεγραμ- 
μένην ξυνϑήματα νΒ]. Αἱ. 
1118 ῥίζαν ἐξημημένος. ΡΙαυ. Μοβξ. 
9, 854 δοῦλος γραφεὶς ἐν ταῖς 
χερσὶν τὴν συμφοράν. νὶρρ. Ε)ο!. 
ὁ, 1060 ογθὲ ἐπδορὶρέϊ πομυΐηα »6- 
ϑιμῆι. 

159. ν»εξθη 465 Ζνυν" 50! θη58.Ζο5 
ρα οὔποτε ποομιηδὶβ ἄυροῖ πω 
(ποτέ) νευβιᾷνκι ΜΙ Θάθριο:, ἃ ἐπ - 
πο οἢ Π0Ὸ ἢ πἴθιδἃ 15, δ... Απηΐ. 
1099. Ηθνοά, 17, 101 οὐ γὰρ -- 
οὐδ᾽ εἰ πάντες συλλεχϑείησαν, οὐκ 
ἀξιόμαχοί εἰσιν. -- φράσαι, 
αρο)"» 17}. 

1601. ἔτ᾽ οὐχ, οὐκέτι, Ο. ἢ. 23. 
ῬμΙ. 1217. --- Ηδγάκ 65. μαῖα δη- 
σθροθθη, ν»ὰβ Ὠ. ἃἷ5 Εγσννο Ὁ 
ΙΒΡ6Ρ Βὴρ, 4. ἢ. 4186 ἀ85 ἴἢΓ, 
ἄον Εποίραι., Ζυκοιηπηθηάθ ον Α]- 
ἴθ πὰ ννῖὶθ δι βϑδϑίη [πὰ (πα- 
τρῴα νοῖὶ διαπάρυμκιία ἀθν δόμπο 
ἃ0.9) ἀπιὸν ἀϊθ δῦμπθο (Ζὰ 54) γν6Γ- 
ἀπ θῖ}υ γυῖββθη νν 1116. ϑορ 0 Κ165 [ο]ριὶ 

1 

180 

165 

100 

ΗΘΡΆκΚΙῈ5. 
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- Α χρείη μ᾽ ἑλέσϑαι χτῆσιν, εἶπε δ᾽ ἣν τέκνοις 
μοῖραν πατρῴας γῆς διαίρετον νέμοι, 
χρόνον προτάξας ὡς τρίμηνον ἡνίχ᾽ ἂν 

’ 2 , 2 ’ ’ 

Ἰθῦόχώρας ἀπείη κανιαύσιος. βεβως, 

τότ᾽ ἢ ϑανεῖν χρείη σφε τῷδε τῷ χρόνῳ, 
ἢ τοῦϑ᾽ ὑπεκδραμόντα τοῦ χρόνου τέλος , 

Ν Ν "ὕ - 2 , Π 

τὸ λοιπὸν ἤδη ζῆν ἁλυπήτῳ βίῳ. 
τοιαῦτ᾽ ἔφραζε πρὸς ϑεῶν εἱμαρμένα 

τοτῶν Ἡραχλείων ἐχτελευτᾶσϑαι πόνων, ᾿ ὶ 
ὡς τὴν παλαιὰν φηγὸν αὐδῆσαί ποτε 

ἄθιι ὙοΙΚορΙαα θη, (6 νοὶ Ὠο1}}- 
508 6π δίδμπιμι ΡΟ ΡΘ ΡΘΙΟΡΟΠΠ65 
561 ΤΟΝ 551565 ΕΡΌ.Π611 ἀθν Πε- 
γ ΚΙ θη βόννοϑθη, ἄθπθπ ἀὰ5 Ονἃ- 
ΚΕΙ μεὶ 50 ΚΓ. ΑγΟΜΙα. 0. βορουΐ 
ἐπὶ τὴν πατρῴαν ἱέναι χώραν. 
51.03. διαΐέρετον νγέμοι, Νυὶδ 

ΟΥ 65 ΖΘΡ ΒΘ ἀπὰ ἄδη ΕἰἰηΖθίηθη 
ΖυβοννΊθβθη, νυ ΐβϑθὴ ννῸ]]6. (ἔα 5. 
Απάθρο διαιρετόν οἄδι δεαιρετήν.) 

1064[. γοῦν. προτάξας (ἴπι 
γοΡδὰ8 ἃ[5 Γ δ βιθΒθηἀὰ γ861- 
Καπἀθπά) ὡς χρείη ἤ ͵ σφε 
θανεῖν ἢ, ΦΉΣ ἣ ν κ᾿ ἂν 
ἀπε ἔη χώρας τρίμηνον 
χρόνον κἀνιαύσιος βεβώς, 
ν8]. 44 ἔ. Ἠδγάκ]οὸ5. παῖ ἀθη θΡὰ- 
ΚΟΙ ροι)ᾶθ5 ἀλη ἀΐθ ΤΠ αηρ; δη- 
Βοογάποί, νϑῆη ΘΡ' π80} δἰπθιὴ {8} 
ππὰ ἀγροὶ Μοπαίθη δοὶΐ βδϑίηθη Αἰι5- 
Ζυβθ νοὴ ἢδυβ ἃρννθοϑθηᾷά ννᾶγο, 
Ὑ61] ΟΙ ἄδηη δηύννθ ον [ὮΡ δ β[0- 
Βθπ ἱπηθ νυ} }}} ἀἴ 656}. Ζοϊι - ἀάΠ 0" 
Ὑ]θάογμο]: τῷδε τῷ χρόνῳ -- ἃη- 
ΒΟ5Θ ἤρθη νου άθη Ἰη 556, Οοὐἶδθν. 
γε). τ9Η. (Βγυμποκ χἀνιαύσιόν, 
νΜ61 ἀἰὸ ΑΡβοθνοῖθο 0 }} ἅδη 
Νοπιίηδιῖν γθθθη βεβώς πᾳοϑβοίμι 
“διίθη.) 

1961. τοῦϑ᾽ 50}11658᾽ 510} δῃ 
τέλος, νοὶ] τοῦ χρ. τέλος οἴ πη δὴ 
ΒΟΡΡΗ σίου, (16 νοὴ θοῦ Γ66 νϑΡ- 
ἀδομιίρίθη Ν. 1060--- 68 ἀν ἤδη. ἀσγοἢ- 
ἃ 5. πίοι ΓΘ ]6η, ἀὰ ἀϊο (μογθαίθη, 
Ὑγ 6] 06 μοὶ 79 ποῦ πἴοιν χζυρο- 
δθὴηὴ ψγνᾶγθη, ἄθη [ηἢὰ]}} 465 α]ίθη 

᾿οὐον Ζζιῃ ΒΟ] πηι θη. --- ἔφρρ 

ΟΥ̓ ΚΟΙσ 80} θαϊάθη δοιίθη Ὠΐη οΥ- 
ΓΠ ρθη. χηΐδ5θη. ΑἼΟΝ ρᾶϑϑὺ 50 ΠΕ 
109 τοιαῦτ᾽ ἔφραζε... .). 

109[. ΒοΙ]Ιομ ον βοϑία]α, ἀδυ- 
ἐοῖθ δ’' 8ᾶη, νυνάθη 5160} 6Γ- 
Γἅ 116 π ἂϊο νοῃ ἄθη ἀδιίίογη 
νογῃηᾶηρίθη Β 65.111} Θ ἢ 
ἄρον" ἀϊὸ Μάϊ δὰ ἀδθ5 ον ἃ- 
ΚΙ6 5, ἃ. ᾿ν. δηΐννδάθι" σζὰπὶ ατίδπ 

αζε, 
Ηδγ ΚΙ 5. ἴῃ ἀθι Εἰ Θυ] ϑϑθηθη σέλ- 
τος, ἀδ}}8ὲ}ν ἀὰ5 [προ ν[., ΨΒΙ. ζχιῖθ; 
ἐχτελευτᾶσθϑαι, νν6 οἷ ἀδΡ 
Ιηά. Ρνᾷ5. ἴθ Θγάκοῖὶη ἀδ5 51 ΟΠ Γ6 
ΕἸηιΡοίθπ θϑζθίοιποι; τῶν Ἥρ. 
τὴν ΕΠ ρ 515, 8418. 0}) ἢ ΡἈΚ]ὸ5 νοη 
οἴμοι Αηάογη γοάθιθ, νρὶ]. χὰ 0. 
ἢ. 8. (θθὴ δοῖ5 [ᾧν υπηδολιῦ Ζὶ 
μα] λθη ΓΘ Ὁ] 16 ον αγαπά.) 

111. (ἀϑηδιθνο5 11θ4 ἢ 16 
ΖΦ ομθη, ΘΙΟΘ. ἀθνΡ ΡοΙ ϑβΊθοΒο 
Ζοὺ8 χὰ. οάομᾷα ἢ [1 ,ἃηΐθ ἀ6} 
ΤΊ ΟΘΡΡΟΙΟΡ οὐ 6." ΜΟ]Ο556} 58}, νψὰ»- 
ἄθη φΊ’ΌΒΒΘΉ 6115 115 ἀθ) Ἀδύβο! θη 
δἰπορ Βοι! ροη φηγός οὐον δρῦς 
(αθϑομἴμδ Οὐδ ἀορ11]0}5) ἴῃ Θἴηθμι. 
ΕΠΟΒΘ ἢ απο ἃΡΡ ΠΟΙ 6η, ὙνΘΙΟΠΟΡ 
ΑΘβ0}. Ῥγοιη. 892 ἀ655}}8}} τέρας 
ἄπιστον, αἱ προςήγοροι ϑρύες 
μιθβϑ. 80 δόμου θά. 14, 821 τὸν 
δ᾽ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, 
ὄφρα ϑεοῖο Ἐκχ δρυὸς ὑψικόμοιο 
Διὸς βουλὴν ἐπαχούσαι. 8116} 
1108 ἡ πολύγλωσσος, ϑδπθοο. ΠΘΡΟ. 
Οει. 1419 φμορομς ἐαϊίἀϊοα. ΔΑη- 
[Δ ρΡ,]1οΙ ἀδυΐοίθη ἀϊ6865 δυϑοι θη 
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ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ. “1 

Φωδῶνι δισσῶν ἔχ πελειάδων ἔφη. 
χαὶ τῶνδε ναμέρτεια συμβαίνει χρόνου 
τοῦ νῦν παρόντος, ὡς τελεσϑῆναι χρεών. 
Ο 2 ς ’ὔ γέ Ρ ζ 2 Ἁ 

ὥσϑ᾽ ἡδέως εὐδουσαν ἐχπηδᾶν ἐμὲ 
φόβῳ, φίλαι, ταρβοῦσαν, εἴ μὲ χρὴ ᾿μένειν 
πάντων ἀρίστου φωτὸς ἐστερημένην. 

ἈΟΥΘΩΣΣ; 

εὐφημίαν νῦν ἴσχ᾽" ἐπεὶ καταστεφῆ 
, : τς - » ἀρε Ὁ ἢ Ἁ Ἁ ’ 

στείχονϑ' ὁρῶ τιν ἄνδρα πρὸς χαρὰν λόγων. 

ἀϊοὸ Σελλοί, 11]. 10. 284. υπά υη- 
ἴδῃ ἃ. 0.; βρᾶϊογ, ἠδοϊιάοπη ΒίοπΘ 
415 σύνναος 465 Ζθοὺ5 δυΐραδηοπι- 
θη γᾶ}, ἀγοὶ γραῖαι, προμάν- 
τιὲς γυναῖκες, ΜΜΘΙΟΠΘ ἴῃ 1,ἀπἀθ685- 
ἀϊαϊθοῖ πελίαι, ἀ. ἢ. πολιαΐ, 56- 
πδπηΐ ννυράθη; ὅ0ΡἘ. ἴπὶ Θά γ55615 
ἀχανϑοπλήξ: τὰς ϑεσπιῳδοὺς ἱε- 
οίας Δωδωνίδας. Ὀᾶγδι5. δηἰδίαηά 
ἀυγοῖ Ὑγογυν Ζ ἀϊθ Γοροπάθ νοη 
ν οἰβϑδαθοπάθη Ταῦρθη (πέλειαι, πε- 
λειάδες), ἀοῦδη ζυνϑὶ ποῖ ΡΙΠ ἀν 

ει ἄῃ ἄδη Ρᾶδηθη νοῦ ἽμοΡοη ἴῃ Α6- 
δυρίθη δυβῆορθη: ἀϊθ δἰηδ βιϑ]δηρίθ 
Ζᾷμι Το μρ6 1] 465 Ζθιβ ΑἸμμ θη. ἴῃ 
ΤΡ θη, ἀΐθ ἀπάθρο πδοὶ Ποάομᾶ. 
Ἠοροάοῖ, ἡ ΙΒ 2, 50 ἢ ἀϊε Ὠοάο- 
πᾷίβομο Το προ δαρο ΘΡΖα ἢ], μηϑὶηΐ, 
ἀϊὸ Βοάοπᾶον μᾶϊθη. ἀϊ6 Ῥρορ]ιδ- 
ἀϊπηθη πελειάδες βοπᾶπηὶ διότι 
βάρβαροι ἔσαν, ἐδόκεον δέ σφι 
ὁμοίως ὄρνισι φϑέγγεσϑαι. ΟΡ 
μοὶ ϑόριι. ἐκ πελειάδων ᾿εάουϊοι: 
ἄἀυτοῖν ἄθη Μυπὰ ἀον Ταυ- 
"»δη, οὐδοῦ: ζννίϑομθη ἄρῃ Ζυ 
5616. ἀθν Ε]ο θ βἰπη}] ΠἸοἢ δηρ6- 
Ὀγδοῃίθη πελειάδες ογἂᾶι 5, ἰβδῖ 
Φνν Οἰ [6] Πα. ΜΙῈ ἄθη Ἰοἰσίθνη ννἂγθ 
2 νΡβ οἰ οῆθη ἀὰ5 ἐκ δάφνης αὖ- 
δᾶν ἀθὸ5 Αρο!οὰ ἴῃ Ὠεϊρμϊ. «--- 
ΔΔωῳ δῶνι, Ἰ,οοαιϊίνα5 Ζὰ Δωδώνη, 
νἶο ὑσμῖνι τὰ ὑσμίνη, νῃ]. Μαρα- 

 ϑῶνι, Σαλαμῖνι, Τίρυνϑι, ὃ ̓ Αβαῖσι 
γχαός 0. Ἐ. 899. 

119[.-. τῶνδε, τῶν εἱμαρμέ- 
νων, ἃ. ᾿. τάδε ναμερτῆ συμβαί- 
»ει. ΠὲΡ ὥεδη. τοῦ παρ. χρό- 

νου Μῖο Αἱ. 21 νυχτὸς τῆςδε, Ο. 
(. 398 βαιοῦ κοὐχὶ μυρίου χρό- 
γου. Ὠοϊαποῖνα θομορκί, ἀΐ Ζοὶ 
561 716ἰ2ὲ ἀρβοϊδυΐθη, πη 6 Γἢ8}} νυν ο]- 
ΟΠΟΡ ἀὰ5 ΟΓΆΚ6] δον θονυ δ ῃΡἢ ΘΙ 6 ἢ 
ννορὰθ, νυν ΐθ 65. νοῦ οι 1 Κ5α] 
μοβδυϊμηιηΐ 561, 4855 65 5108 
οΡΓἁ 116, ἀ. ". οὐ χὰ ἄἀυΐδη 
οὐδν πἰομῖ, (ὙἹ6] θοῦ τυγἀθ θ65- 
561 ΒΙηίον συμβαίνει ἰηϊοΡΡαηρ γί.) 

1188 ταρβοῦσαν, εἶ... θε- 
δγᾶηχι ἀα5 ἐχπηδᾶν φόβῳ (29 1.) 
πᾶΠΟΡ, ἱπάθαι ἢ. Ὀδηρί, νὴ 68 
(6606) τ θοβομιθάθη 8θῖη 5016, 
οἰηθ Ἠργᾶκ]θ5 [ον ζυϊθθοη. ΨΥ]. 
0. (. 1625 ὀρϑέας ἔστησαν τρί- 
χας φόβῳ, δείσαντες. Ἐπ’. ΗδθΓο. 
ΒΡ. 971 οἱ δὲ ταρβοῦντες, φόβῳ 
ὥρουον. 

111. Βεοάρυϊδαπι Ποῦ Ὦ. [Γ6 
Βο6 νογθηλαηρ 465 θη }}5 Π6Γ- 
ΟΡ, ἄθη 516 θᾶ] ἃ δοῦπον ἄδπὶ 
ΒΟΒΙΠ ΡΖ ΟΠ βίθη Τοάθ ορίοιη 5016. 

118. εὐφημίαν ἴσχε, 61} 
Ὦ. πὶ υογ»ϑὲς παῖδ οηνίγια ἐδ 50}}}055. 
-- νῶὼὴν. καταστ. πρὸς χα- 
ρὰν λόγων, αὶ ΒΥθυάδ δη 
ΒοΐηονΡ Βοιβοπᾶϊι! Ζυ κ5ιϊ1- 
ἴθη. ἴὕδθον ἀϊθ διι16, "61 6 }6ν- 
θγϊηραπρ ρον Καπάθ 5ῖο ζὰ μθ6- 
Κνᾶπζθη, ζὰ 0. ἢ. 89. ([μ|65ὺ τἸηδη 
πὶ τϊπάθν βαΐθη Ομ] ]η πρὸς ᾿ 
χάριεν, 80 ΨᾶΡρα ἀἴδ6568 πἷδ στεί- 
χοντα τὰ νονθίπάθη, ἃ ἢ) -- νΥ 1]- 
16, νρ]. ζὰ Απι. 80. ΠοοᾺ ἰ50}6- 
Ὧ65 δυϑάγυοκβνο  !θι.) 

ΔῈ 



δΩ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

180 δέσπτοινα Ζηάνειρα, τιρῶτος ἀγγέλων 
ὄχνου σε λύσω. τὸν γὰρ ᾿“λχμήνης τόκον 

᾿ καὶ ζῶντ᾽ ἐπίστω καὶ χρατοῦντα κὰκ μάχης 
ἀγοντ᾽ ἀπαρχὰς ϑεοῖσι τοῖς ἐγχωρίοις. 

᾿ ΔΗΙΑΝΕΙ͂ΡΑ. ; , 
ΕΛΑΝΑΣΗ͂Ϊ 5 ᾿ , , 

τίν εἴπας, ὦ γεραιξ, τόνδε μοι λόγον ; 

ΛΙΓΕΛΟΣ. 

Ιβϑόταάχ᾽ ἐς δόμους σοὺς τὸν πολύζηλον πόσιν 
ἥξειν, φανέντα σὺν χράτει νικηφόρῳ. 

᾿ΔΗΙΑΝΕΙ͂ΡΑ. 
᾿ - Ὁ) 2 ῳ- ΠΝ ὔ Δ , 

καὶ τοῦ τοὺ. ἀστῶν ἢ ξένων μαϑὼν λέγεις; 

ΑΤΓΤΈΛΟΣ. 
ἐν βουϑερεῖ λειμῶνι πρόςπολος ϑροεῖ, 
«{ἰχας ὁ κῆρυξ, ταῦτα᾽ τοῦ δ᾽ ἐγὼ κλύων 

Ἰθ0ἀπῇξ᾽, ὅπως τοι πρῶτος ἀγγείλας τάδε 
πρὸς σοῦ τι χερδάναιμι καὶ χτῴμην χάριν. 

ΔΗΙΑΝΕῚΙΡΑ. 
αὐτὸς δὲ πῶς ἄπεστιν, εἴττερ εὐτυχεῖ; 

180. πρῶτος ἀγγέλων, γε]. 
190, φορθηῦθοΡ ἄθπὶ ϑρᾶϊο: 6:- 
50Π θ᾽ πο πάθη [216Π|85. 

183. Πμοἶδο ἀπάθαϊαπρ 461 Καϊθρο- 
βοίαπρθηθη, ν8]. 245. 

186. σὺν χράτεν νύκη φό- 
θοφ, ἱπι ὁ] οἷ νυ βίθ ριον ΘΡ- 
μοῦ, ἱπάθιη ἐἃ5 χράτος ἄθιη 
ἨδγΆΚΙ85 Θ᾽ ΘΙ ιβαιη [Ὁ]ρὲ, τνῖθ 416 
έν" 46ηὶ Υ ἄρθη ἄν ον γρ]. 
α 0. (. 1089 σϑένει ἐπινικείῳ ἀπά 

491 σϑένος νίχας. 

1821. ἀστῶν ἢ ξένων, νοοῖ 
θα ἀθογμααῦρί, νρ]. δὰ 0. Β. 
8.17. ἘΠ,:918. 

188. πρόςπολος, ηᾶιη}]. τοῦ 
Ἡραχλέους, νἱθ ἨθΡο ο πρόςπο- 
λοι, ἀμφίπολοι ἀθι' ἄναχτες 5ἰπά.. 
ΑΙβ5ο βίαι ἀϊθ ΝΔομνίοις ἃτ5 Ρ6- 

δῖον. Θπ6 116, θᾶρδυ πο Ὸἢ ΘΗ ΔΙΙΘΙ" 

“Δίχας ὃ κῆρυξ. (ΠΡ πιᾶπη8 πρὸς 
πολλούς δῖ ἀπηδίπρ, Ζαπια] 194. 
ἄἀδ556106 ροβϑαρί δ, νρὶ]. 852. 371. 
428.) 

100. ὅπως τοι, παι] 16}, 
1 ...,. δ (παγάκίο ἀἴθ86 5. 
Μρηβοίιθη ΔΗ βΘΙΠΘΒ56η, ον 5108} 
(4ἃ85 εὐαγγέλιον (τὸν μισϑὸν τοῦ 
τι εὖ ἀγγεῖλαι) νοῦ ἀδι" χάρις ἃυ9- 
μοάϊηρι, νρ]. ἄθη Κουὶμ]βοιθη Βο- 
ἴδῃ ὮΣ Ἀ. 100 ἢ. ΒοΙά465 δ[6 νοῦ; 
θυπάθη, νῖθ 0. Β. 292 τὸ γὰῤ 
Κέρδος τελῶ ᾽γὼ χή χάρις προς- 
κείσεται. ΤΠ" τοῦ ὙΡΙ. 28 ΕἸ. 
1409 ὅπως Τὸ συγγενές τοι κἀπὶ 
ἐμοῦ ϑρήνων τύχῃ. 

1902. αὐτός, Τιοδαθ; εὐτυ- 
χεῖ, οί "η 65. βὰ} 510, (σὰ Αἱ... 
2039) πὰ ον ἤροι βοιβομαί. ζΖιὶ 
Ῥυΐηρθη ᾿ᾶϊ. (εὐτυχῆ Ηογπδπη.) 



ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ. ὅ9 

ΑΓΤΈΛΟΣ. 
3 ) , ’ ' - , Ν᾽ οὐκ εὐμαρείᾳ χρώμενος πολλῇ, γύναι. 

χύχλῳ γὰρ αὐτὸν Ἰηλιεὺς ἅπτας λεὼς 
χρίνει παραστάς, οὐδ᾽ ἔχει βῆναι πρόσω. 
τὸ γὰρ ποϑοῦν, ἕκαστος ἐχμαϑεῖν ϑέλων, 

3 ὉΝ - ν Ὅν Κ' ᾿ ’ 

οὐχ ἂν μεϑεῖτο, πρὶν καϑ' ἡδονὴν χλύειν. 
οὕτως ἐχεῖνος οὐχ ἑκών, ἑχοῦσι δὲ 

’ ΡΩ ᾽ν ϑι ὉνΨν ὦ τ ρύνυδεκ ἢ - 

ξύνεστιν" ὄψει δ᾽ αὐτὸν αὐτίχ ἐμφανῆ. 

᾿ ΔΗΙΑΝΕΤΙΡΑ. 

ὦ Ζεῦ, τὸν Οἴτης ἄτομον ὃς λειμῶν᾽ ἔχεις, 
ἔδωχας ἡμῖν ἀλλὰ σὺν χρόνῳ χαρᾶν. 
φωνήσατ᾽, ὦ γυναῖχες, αἵ τ᾽ ἔσω στέγης 
αἵ τ᾽ ἐχτὸς αὐλῆς, ὡς ἄελπτον ὄμμ᾽ ἐμοὶ 
φήμης ἀνασχὸν τῆςδε νῦν καρπούμεϑα. 

193. οὐχ ἐστὶν αὐτῷ εὐχερὲς 
παραγενέσϑαι. 856}}0]. 

194{- κύκλῳ παραστάς 
τη 0} 415 περιστάς οὐον ἀμφιστάς 
(Αἴ. 123), ἀα ἀδιὶη ἄορ ΒορΙΠ 
ἀδ5 πὶ ΕΓ 6 ἢ Βοάνἃ ἄπ 6 ἢ 8 
Ἰορὶ, ψῖὸ ΕἸ. 296 ἐμμανὴς βοᾷ 
παραστᾶσα. --- δέ Θ ίνεξε ἐ., ἀναχρῖί- 

ψει, Αἰ. 580. (θ᾽ 6 πανί ὙΥ ΘΟ 56] 
ἀ65 ϑΌΡ] ΘΟ. Ιᾶ5ϑι νου θη, 4855 
ϑρὶι. οὐδ᾽ ἐᾷ 56}}}16}.) 

190[. Ὁ ἃ95 Α]]Ιρο ποίη 6 δ οτΥ- 
Ἰαηρθη, ἱπάθαπ θᾶον νοὴ ἢο- 
ΤΆΚΙΟ5 556) ΨΜ1ῃΠ)ὶι, κπ5ἰδμϊ 
πἰοδὶ ΜῸ81. Δ. 6.6 π10]ν}..... 
6Ρ. ἃρβίγδοϊα. Αὐυβϑάγιιοκ [ὧν ἀὰβ 
δοβαηηΐο ἡδοῖ Κυπάθδ νου] ηροπθ 
ΨΟΙΚ (τὸ ποθοῦν, νεῖ. Ζὰ 0. (. 
1219) ἱρὰ ἀυγον ἀϊ6 Αρροϑιιοπ 
ΘΟΠΔΡΓΟΡ θΘΒΕΠμμ:, γΕ]. χὰ Απηι. 200 
λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἐρρόϑουν 
χανε Φύλαξ ἐλέγχων φύλακα. 

198. 1285 Δ] ] οΡρῖΡ πο ἐχεῖνος 
οὐχ ἑκὼν, ἑκοῦσι δέ ἰδυννἸϊΣο]πά, 
νο 199 αὐτὸν αὐτέχα. 80 ἀθν 
ὙΝ ἄομίονΡ. Αι. 2710 ἈΠ ΡΟ ΚΟΡΡῚ πάρ- 
εἰμι δ᾽ ἄκων οὐχ ἑκοῦσιν. ἴν. 668 

ἄχων ἀκούων οὗς ἑκὼν εἶπεν λό- 
γους. 

200. ὙγΊοθοη ὑπά Αὐδη, ἄδη (δὲ- 
ἴθ "ὴ ἃ]15 ΕἸρθημαπι δυβδοϑοηἀοῦξ 
(ἀνειμένα, ἄνετα) ἀὔν ει. πἰομε μ6- 
νοοῖ, Β65ι61}}, φσοιηᾶπι ννοράθη. 
ῬΆΜον ννοίάοπ Πρπι. ἤγιπη. Μεοιο. 
12 ἀϊὸ αδιιου!οονάθη δυῦ λειμῶνες 
ἀχηράσιοι πη αὐ Κυοία ννᾶν ΠΔΟΝ 
ΟοΥΡ. [πβ0ῦ}. 2, 1108 (οβ6:2: ἵνα 
μηδεὶς ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Διὸς τοῦ 
Δικταίου μήτε ἐνγέμῃ μήτε ἐναυ- 
λοστὰτῇ μήτε σπείρῃ μήτε ξυλεύῃ. 
--- Μῖν ἄθὰὰ Αηνρυΐ νρὶ. ἢ, 8, 416 
Ζεῦ πάτερ, Ἴδηϑεν μεδέων. 

201. ενεν ἀλλά χὰ ΕἸ. 411. 
202 [. στέγης -- αὐλῆς 50πῸ0- 

ἤγηι, νος 160 οἴχων -- ΠΡΡΆΜΝΝ 
902 Γ᾿ γνῶ». ὡς (1 ἃ 6 πι) ῦ 

μα τῆςδὲε φήμης ἀνασχὸν 
ἄελπτον, ἰἴηάοθῃ Π. πιῖϊῤ ᾿ΟἾΒ ΟΡ 
Ηὐοκάσαυϊμαιηρ δὰ! ἄθη Εἰηρδηρ 46 
ῬΡαγοάοβ ἀϊο ἀποΡρνν οί ΘΘκοπιπηπὸ 
ἴγοιθ. Κυαμάο ἀθ' δὐΐρορδηρηοε 
Βόππο (Δηι. 879 λαμπάδος ἱρὸν 
ὄμμα) νϑυβ!οίοιι, Μ|ν ἀν. ἄελτιτον 
νβὶ. 0. (. 1120 τέκνα φανέντ᾽ 
ἄελπτα. 



δ4 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 
20δ.4νολολυξάτω δόμος ἐφεστίοις ἀλαλαλαῖς 

ὁ μελλόνυμφος, ἐν δὲ κοινὸς ἀρσένων 
ἴτω χλαγγά, τὸν εὐφαρέτραν 
2 ἣ Ε 
«ποόλλωνα προστάταν" 

διοόμοῦ δὲ παιᾶνα παιᾶν᾽ 

208 -- 224 ἰδὲ ἄθι [π}} ἃ] ὑ πδοἢ 
εἶπ ῬΡᾶδη οάδν ὕμνος εὐχαριστή- 
ριος, γ᾽ ρον οἷπ Ργοδιμίοη ἄδζΖα, 
δὴ ἀϊο οἰ οϊΐθη, νυν ϑοθο ἄθη Ηορἃ- 
ΚΊΙΘ5 οι τοῦ; ἄθὰ ΟΠ ἀνα Κίθι ππᾶ 
Τοη πο οἷη ὑγὰρ βο 65 ΗΠ γροόρομο- 
τη8ἃ, ΥΕ]. ἀϊὸ ΕΠη]. 5.16. ΓΟ 4}}- 
τηᾶ] οι δ οι ρα ἢ, ἀθὺ ΔΡΟ]]ΠἸἰβ θη 
Ἠδίογκοῖῦ Κοιμῆὶ ἄθν ΟΠΟΓ 516} 
νν 16 ἴπὶ ἀϊοπγβίβομθη (ὑν νογζίοκι 
ππηὰ νοὴ Θηἰμ51 5150 6 Τιιπι 6} 
ΡΥ νον, νρ]. ζὰ Αἱ. 693. 
ὙΥ ΔΕΡΒο ἢ] 1οἢ ννᾶρα ἄδη ὙΥονίθη 
ἀον Ποϊαποῖνθα ἀπὰ ἀν ΑὐΠοΡ θυ ηρ; 
ἀ65 ΟἸογ 5. Θηἰβρυθομθπὰ οἷη {ὰ}6]- 
νὰ (16 221) ἃυ5 ἀθπηὶ [πῆρ ῃ 465 
Ῥαϊαβίθβ πῦγθαν. 16 ΑΓ ΠΡ 65 
(ἀοβδηρθ5 56105ῖ, γνοζΖὰ ἀθν Οἴον δυῖ- 
ογ δ ., ρα ἀυγο} [210] 85 ρφοδιῦτε. 

2056. Ὁ πᾶς οἶκος «Πραχλέους 
ϑυσίας καὶ εὐχὰς ποιείτω. 86}10]. 
θδπδοῖ μᾶὶ πιᾶη ἀϊΐ6 ἄπιρο ἰΡΡΙΒ 
γερθίηάσας νου δόμοις ἐφεστίοις 
Θηἰβ[6 6 Τὰ ἀθν Ἠάβοινν». ἄνολο- 
λύξετε δόμοις νουθθββορῖ, Ζιηιὰὶ 
ἴτω ἄδη [ππρορα ιν δΔάοῖ. ἴπὶ [ἡ]1η- 
δαηρο πὰ ὅ μελλόνυμφος δποὶι δό- 
μμος νϑυ]δηρὶ. θὰ 1). ἀϊὸ Μἄδομθη 
ἀγίηηθη τὰ ἀγᾶιδθοπ Ζι ϑηρθη 
δυΐροίογάθυι πα, νυ, ἄἀθν' ΟΠ ον Τὰ ἢ- 
ΓΘ Ζυαπᾷοῃμϑι ἀϊθ Τπηρ Γρδ α]Π οΘη Μ|ι- 
ΒΙΙΘἀοΡ ἀ65 Πδυβο5 δῦ, ΕὌΙρ6. χὰ 
Ἰοϊδίθη ἢ θοπιορκὶ 06" ΖυρΊθ οι, 
ἀ855 00} ἀϊθ ἢ ηρ]ϊηρ6 οἰ πβυϊπη 
τηδομίθη. θθηη ἀΐο ἀθη Ροϊάθη [,6- 
τοϊάθη μοι ρθη Ῥᾷδηθ νυυράθη βΘΡη 
ἄσγοι Πορροϊομῦγα νοῦ {ηρ!]ηροπ 
ππὰ ΔΦυπρίγαιθη. νογροι ρθη, ννῖδ 
ἀδ5 σαγηιθγυ βδαθομίαρο ἀθ5 ἢονἃ- 
18 ἂἃπ ΑΡΟ]]9 τπὰ Ὠϊᾶπᾶ, ΟΡ. 
4, 0, 94 γ116 1, αἰοῆαθ ριθγηγη. οω- 
γιογιέο5, Πϊέο. ογοδοοηίοηη αο6 Νο- 

οἰϊίμοαηι. 80. βιθμὲ ὁ μελλ. δόμος 
ἄθη ἄρσενες Βορθηῦθον. -- ἐφε- 
στίοις ἀλαλαλαῖς, χαιϊ 1ᾶὰ- 
ἴθ δ} ΟῚ σα ἢ 1πὶ ἢ ἃ κι5 6. (δι. 
ἀθ5. πάβοινν. ἀλαλαῖς Παῦθη ἀϊδ 
Νϑαορη ἀλαλαγαῖς δ β ιν θθη, 465 
ΜΟῚ πᾶ] 6. 06} 
580 Β]10}} 556 0,  Θ5588}}} [0 αἰ 50- 
0} ἐφεστίοισεν ἀλαλαῖς, βομάονπ 
ἐφεστίοις ἀλαλαλαῖς δα50Πν16- 
θθπ Βᾶ}86. ὙῈ]. Αὐῇβι. ὥγβ. 1291 
ἀλαλαὶ ἰὴ παιήων. Ανν. 1169. 
ἀλαλαλαὶ ἰὴ παιών, πᾶοῖ ϑυϊάὰβ 
ἐπιφώνημα Ὁροῦ.) 

200. ἐν δέ, χὰ 0. Β. 182. {16 61" 
416 σὰν Νοιυποίάπηρ ἀθ5 Ηϊαίὰ5 ρ6-- 
νυ ἅμ!6 ΒΌΛΙ χοινός χὰ ΕἸ. 6014. 

201. ἔτω, ΟΡ ΘΡθ 6 ἴοι, 6 - 
Β0Π 4116, ννῖο ΡοΙθὰβ ἔν. 2, ὅ ἴξω. 
Πυϑιὰς βοὰ τῷ ϑεῷ. -- τὸν 
εὖφ. Ἀπόλλωνα πᾶπρι ἃν νὸπ 
ἀνολολυξάτω, »νῖς ΕἸ. 150 ἀνωλό- 
λυξε τὸν νεανίαν. ὕὔοθοῦ. ΑΡΟ]]οΝ 
415 προστάτης, προστατήριος τὺ 
0. ἢ. 2060. ΕἸ. 6051 

2101. Ζυρίοίοι. πὶ ἄθη νη 
Μᾶδοιθα. υὑπᾶὰ Ψὔπρ]προη ἀν ηπθη 
ΔηΖαβιϊ θη άθη Ῥᾶαπ ἂη ΑΡΟ]]Οπ. 
501|6π ἃἀἴ6 ΖΤυηρίγαιθη 468 μοῦ 5 
αἴθ 1σπρ "ἄν! οι. ϑομνγοδίον. Αρο]- 
Ἰοη8 [ΘΙ πα, ἀϊ6 ἀπο 415 προστα- 
τηρία ἄθῃ ΠοΡαΚΙο5 ΒΘ μη, 
Βοιάθη διιοῖ 0. (. 1091] ἢ. νόγ- 
θυπάηθη Κίμάονπ ἀ6Ρ μᾶ1ο0 δον: 

ΟΡ Ρᾶδπ,- ννῖο Ρίη 5 ντε. ον Ρᾷὰ ΡΙπάαΓο5 βρι: ἔντε 
χουσαλακάτου τεχέων “Ματοῦς ἄοι- 
ϑαὶ ὥριαι παιανίδες. --- παιᾶν α΄ 
παιᾶν᾽ ΚΙϊηρὶ Δ41ῃ ἀᾶς. ὕβλ]1ο 6 
Πρ γιππΐοη ἀδν Ῥᾶάδπθο Ὧἂη. Μ|ὲ 
ἀν ἄγειν, π ἢ 6} 6, ἀναβάλλειν, 
ν8]. [4805 νόη Ηδιπιΐοπθ ἔν. 1 
ὕμνων ἀνάγω βαρύβρομον ἁρμο- 

ἰσὶ ἀλαλαῖς: 



ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ. 

ΞΥΨΉ,; 2 5 τ 
ἀναγετ᾽, ὦ παρϑένοι, 

Ὁ 

κ᾿ Ν ς , » 2 , 

βοᾶτε τὰν ὁμόσπορον, “Ἄρτεμιν Ορτυγίαν, 
ἐλαφαβόλον, ἀμφίπυρον, 
γείτονάς τε Νύμφας. 

οσψ 2 2902 2 ’ 

ἀείρομ. οὐδ᾽ ἀπώσομαι 
Ν γ ’, κι ἡ ’ -"ὅο μ - ’ 

τὸν αὐλὸν, ὦ τύραννε τᾶς ἑμᾶς φρενός. 
2 7 2 2 ’ 

ἰδοῦ μ΄, ἀναταράσσει 
δ Ὁ δ᾽ Ε ἢ γ) , ς ’ ε 

εὐοῖ μ᾽ ὁ κισσὸς ἄρτι βαχχίαν ὑποστρέφων ἀμιλλαν. 
ἰὼ ἰὼ Παιάν" 

»ἔαν. Εν. Ῥῃδη. 1954 χωχυτὸν 
ἀνάγετε. 

212. ΑΓΓΘΒΙΪ5, Πιαπά ἐββ οι μοί! γοῸπ 
ΤΡδο (081.1.)}, ννυγᾷδ α]5 Ὀρτυ- 
γία δαΐ ἄδπι ἃϊο! 5οῃ θη ΒΟΡΡ (Πν8]- 
Κι νϑρϑνῖ, νοῦ ννο 185 4116 ἃ 11- 
δθπ ἀ6Ρ Αὐζθιηΐδ μοι ]ΠΙροη Ονΐθ ρ]61- 
ὁμθη Νάπιθηβ (Π 6105, μοὶ Ερῃ6805, 
δυῖ 510 116η) θοηδπηΐ 56 1η 50]1|06Π, 
56}}01. ΑΡ0]]. ἈΠ. 1, 419. γγΔπνοπά 
μον ΑΡ[ΘΙΗ5 56 1|05ὲ Ὀρτυγία ἰἸιοϊδπδῖ, 
αν Ονὶά. Μοὶ. 1, 694, ἰγόπηῖ ἀϊθ 
ΘρΡ ϑϑίβοιθ [οροπᾶθ νοῦ Οτνρίᾶ 50 
ἀϊδ ἀπθ ἀδὺ Κίσάον [,οἴο᾽ 5, 
Βίραθο 14, 639. 

214. ἐλαφαβόλον (ἀν ἀδς 
ἃ τὰ Αἱ. 118 ἐλαφαβολίαις. 0. Β. 
181), νψῖθ 0. (. 1098 πυχνοστί- 
χτων ὁπαδὸν ὠχυπόδων ἐλάφων. 
-- ὕερεν ἀμ φῳίέπυρ ος(νΈθθι ἀ6 
Ἐδοκοῖη ἴῃ μεδίάθη Πᾶπάεπ) 2 0. 
201. (Ηϊπῖον ἐλαφαβόλον 56 ον 
Ὀιπάον ἢ ϑεάν οἷ, ὑπὶ ἄθη Β Πν ΕΠ πιὰ 5 
ζὰ γθΡΡ ββορῃ ἀπὰ 416 Ηδυΐαηρ (ΘΓ 
Εριμοῖα, ἀϊθ ἀοοῖ βογδάβ ᾿ξ Απ- 
ΡαΓαπρ ας ΠΕΡ ΚΟΠΙΠΉ]Π1ΟΝ ἰδὲ, Ζὰ "6- 
561 {5 6η.)} 

215. γείτονας, ἀϊθ ἀὰς5 ἀοΙοῖ! 
ἀογ Αγίοπιϊβ ἀγροτέρα ΒΙΠἀοπάθη 
Ογοαάρθη ἀν ΤΎδομίη θΟπδοΙ γί η 
ΒοΡρθ. ΡΠ. 124 Μηλιάδες νύμφαι. 

2ι0.. θὰ9 Ριἄβοηβ ἀείρομαι 
(πεῖν Βοζιρ δα ἀἃ5 μετεωρίζεσθαι 
ἐν τῷ “χορεύειν, νϑ]. ΑἹ. 6098 πε- 
ολρωυ ἀνεπτόμαν) πθθθὰ ἄθιῃ 

υαἱ., νίο Ὁ. ἢ. 1440. 16 ΕἸδίΘ 
ποηηῦ ἀν μον ἄθη ΒϑμοΡΓ- 
ΒΟΒΟΡ 5601η68 δίπηθ8, Ψ61] 

ῬΑ κοι βοθ ΕἸ ιΘημηιϑΚ, ὑγϑ]ομ6 
ΒΙΘΡ νϑυπ αἰ |16]}. οἰμῆθὶ, 485 (6- 
τη ἴῃ ΟΡ Ι5 0156 6 ΒΟ γὰρ γ 6 - 
βοιζί. 16 ἀηγθάθ πϑθϑπη ἄθῃῃ Αὐοιι5., 
νος 99 Ἥλιον αἰτῶ, ὦ στεροπᾷ 
φλεγέϑων. 

218. Ποῦ ΕἸδιθηκΚΙαπρ θοννκί, 
4455 ἀ6Γ ΟἸΟΙ 5108} τις θά ΚΟ Θὰ 
Ερμθα θεκγᾶηχι ἀθηκί, ἀδῆθν ἅσο} 
ἀἄὰ5 ΕΡρἈγιπηῖσπ Δ ΚΟΙΙΒΟμοΡ Ομ ὄιδ 
εὐοῖ. ἴῃ ἀθν" ΤΗᾶὺ ΡῈ. γᾶΡΘη ἀΪθ 
γα ρ βοὴ ΟΠΟΡΘ κισσοφόροι Ζὰ 
ΕΒροη 465 Κισσεὺς “Διόνυσος, Ζιι 
0. 6. 678. -- Μᾶπ γῸΡ}. ἄνατα- 
ράσσει με, εὐοῖ, ὃ κισσός, ᾿πᾶεπὶ 
ἀὰ5 ἂἃῃ ἰδού 5190}. δΔιηϊθμποπάθ Εϊπ- 
ΚΠΌΚοπ πδοῖὶ ἀ6ν [ηἰον] δοίΐοη τνΐθ- 
ἀργοῦ ἰδὲ, νρὶ. 0. 6. 9719. (θιη- 
ἀον" ἐδοὺ ἰδού {δ ἂν... εὐοῖ 
εὐοῖ, ὃ κισσὸς. δθδθι ἀϊ6- 
ἨάβοΠνν.) 

220. ΘΟ ἔρμου ἸοηκΚὶ ρθη 
16 χὺ ῬΑ ΚΟΒΊΒΟΠΒ6 Αα56Ἀ6]85- 
ΒΘηΒ οι συγῦοκ, ννᾶμγομά ἀθὺ 
Ομον" ἰΙδηρ ποίίορον [πδῦ οηἰϊδαρὶ 
παι. -- ἅμιλλα ἀδαϊοὶ δυΐ ἀϊο 
ἴῃ). Τηζ ἰιαϑιϊβ ρ ΘΟ  ΠΠΡΠΘΗ, 
8Ι6Ι ΟΠ 5. ᾿Ϊ{ ΘἰμΔη ον ἴῃ Β850}}- 
μοὶ ν Θ {6 [ΘΓ άθὴ Εὰ556, νρὶ]. Απΐ. 
1006 τροχοὶ ἁμιλλητῆρες ἡλίου, 
5πηοπίάο5 ἔν, 25 ἀγωνίῳ ἐλελιζό- 
ἐνος ποσί. 

. 221. ΕΡΠΥπιπῖοπ 465 Ρᾶδη, ζΖι 
ἄοδδθῃ Απϑιπηππρ ἀονΡ μον 210 
αὐονάσνιθ, ννοιηϊῦ ἀἄδπη ἀδ5 Ρνοῦ- 
πΐοη Θ᾿ 50} ]Οββθὴ ἰδὲ, (Β πάον ἰὼ 
ἰὼ Παιὰν Παιάν, τὶ ἅδη! 19 
Αἱ. 6094. Αγιδὶ. Αολ. 1212.) 



ὅ6 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ἴδ᾽ ἴδ᾽, ὦ φίλα γύναι, 
ταδ᾽ ἐπ τέρεν δή σοι 
βλέπειν ττάρεστ᾽ ἐναργῆ. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

225 Ὁρῶ, φίλαι γυναῖχες, οὐδέ μ' ὄμματος 
φρουρὰν παρῆλϑε, τόνδε μὴ λεύσσειν στόλον᾽ 
χαίρειν δὲ τὸν κήρυχα προὐννέπω, χρόνῳ 
χολλῷ φανέντα, χαρτὸν εἴ τι χαὶ φέρεις. 

ΛΙΧΑΣ. 

ἀλλ᾽ εὖ μὲν ἵγμεϑ᾽, εὖ δὲ προςφωνούμεϑα, 
“ϑυγύναι, κατ᾽ ἔργου χτῆσιν" ἄνδρα γὰρ καλῶς 

πράσσοντ᾽ ἀνάγχη χρηστὰ χερδαίνειν ἕτπτη. 
ΔΗΓΑΝΕΈΕΙΡΑ. 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, πρῶϑ᾽ ἃ πρῶτα βούλομαι 

222 {Ὁ Εἰπὸ ΟΠΟσΘα πὶ τπδο}ῦ δ 
ἄδθη Ζυρ ἀν νοὴὶ θυ ακ]ο5. οΡθδι- 
ἰοῖθη Κυίθρϑθοὸ ἕδη ρθη ΘΙ ον" δὰ {- 
βιδυκβαπι. δὶ ἐναργῆ νΕὶ. 11. 
199. να5 ἀὸν Βοίθ 01" βοηθοὶ οὶ, 
Κόπηθ Ὦ. 1εἰχζὲ 0 Αὐβθη 56Έ6ῃ, 
χποίηῦ ἀϊ6 Ἀθάθμάο, Υν8}]. 189. (δ π. 
ἀον" ἴδ᾽ ὦ φίλα γοναικῶν.) 

225 ἴ. ΠΙ6 ΓΑ ἄθι Οπο]] θη φροῦυρ ἅ 
νὐνάο μδϑϑᾶρθη: ἀϊ δή δοῖιῖ 
Ἰοῖποϑ Αὐρο5 δαῖ πὶ ἢ 
ἰοὺ νου] ᾶ 556η. θὰ ἰπά655 αἰ 
ΘΙ Κνυα  ᾿ὴν ἈΘηβο θη. νον ῃδηάθη 
δῖ, πο νοη διιϑ86η. χὰ ἱππ [161}- 
ΔΗΓΡΙ, 50 1155 5841} ἀ1 6565. 50}}16- 
ἴεπ Αὐβάγιιο ΜυβρΡαν 5 φρου- 
ράν [Ρ τί ρ ροθη : ,,65. ἰδὲ 
τη θῖηθ ὙνΔΟ  ϑαηθὴ ΑῸρο ποὺ οηΐ- 
Βαηροθη, ἀΐθβθη Ζαρ Ζὶι 56 θη; ““ ἸΟἢΓ 
Βα) 6 ἴῃ 5681" γνῸ}}} θοπιοΡ Κι. ὕοθον 
ἀϊοὸ ὙΥΙΘἀογμοϊαη» ἄον Νοραιοὴ μή 
ὭΘΡθὴ παρῆλθε τὰ 88: φρουράν 
ΠῚ δὰ μὲ ἃ]5. μέρος Ζι ὅλον, 
νυνὶ ἰη τέ σε φρένας ἵκετο πένϑος. 

2211. ΤῸ} ἢ ΟῚ 556 νοῦ δὴ πι6ἷ- 
ΠΟΙ ϑ 5 ἄθδη ον οϊὰ νν1}}]- 
ΚοΟΙΙ ΘΟ, νοῦδιιροϑοίζίιε, 
ἀὰἂδ5 ὧς ἃ} ἀριμουδοῖὶἑϑ 
ὙΥ1ΠΚΟΙ ΘΠ 5 ΡὶπΡ 51, Αθ]η- 

ΠΟ ΠΣ Βοσίθμυπς ΕἸ. 1457 χαί- 
θοις ἄν, εἴ σου χαρτὰ τυγχάνοι 
τάδε. Νᾷοι 46." β᾽ οἰοῃβαμι οἵ οἱ 6]- 
Ιθπ ἀπὰ [Ὀγπ] ὁ θη. ΒΘ ζθἰ μη: 
τὸν κήρυκα Ἰοπκὶ ἀϊς Βράς χὰ 
ἀον. Δηλθά6. ὑπ], ΒΙ. φὰ Αἱ. 804. 
0. ὦ. 6. εκ εἴ τὸ καὶ φέρεις 
χαρτόν Θῃιβρυΐοιν ἀθ' νϑυβίθοκιθ 
(ἀοροηδαίξ χαὺ προὐννέπω χαΐί- 
θειν. 

229 ἢ. Νδοῖι Αὐλῷὸ ἀθν Ὠίθποι Ἰορὶ 
Το 5 ἀϊοὸ ΤΠαίθη βοίηθϑ αθθί μου 5.. 
510}. τϊδ 61 πἀπὰἃ εἰμ, ἄθη Μυπά 
ὉΠ} 50. γ0]16}, 716 16 }}}" δι" Ὁ). δυΐ 
ἀὰ5 αἸἄοκ ἀ65 θρν. ᾿Π] θη Κθη 1}. 
-- εὐ μὲν ἐΦΡΕΙΝΙ Ξ εὖ δέινιοττον 
ἄθμι χαίρειν -.... χαρτόν ΡΔΡΆ]16], 
16 84 --- εὖ ἱγμένοι εὖ προςῷ.. 
ἀὰ Ψ1Σ πὸ Ρ] ΟΚΊΙΟΙΝ ΠΝ 
ἴθη Τμαϊθη Κοιμημηθη, βοθγ ἢ ἢ 5 
ΔΌΟΙ νν 0} οἷη ρ] ἀκ] 5 ὙΥΠΙΚοιῖι- 
"θη. θθῆὴ ψν6 1" Ἀμμ] ΟΠ 65. 66 - 
1 π, νἀ ἴθην χ]μμ ΠΟ ΘΝ οὐ τ. 
Θοπᾶι ΘΠΙΒΡΡΙΟΝ: 510} κατ᾽ ἔρ- 
γου χτῆσιν, βΒοιηᾶθ5. 461" νοη 
ση5 θΟΒομ θη Εν ΟΡ α 5, ἃ. 
". ἀον ΕΡΟΡΟΡ Πρ, Ο 60] 4114᾽5, ἀμὰ 
χορ. κερδ. ἔπη, βυϊοῦνονιο 86 - 
γΙ πη θη, πϑοῖϊ ἀοθ " θρ [ηρ θη. 
νει. 98 κέρδος ἐμπολᾶν. 

ΓΝ 
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δίδαξον, εἰ ζῶνϑ᾽ Ἡρακλέα προςδέξομαι. 

ΑΙΧΑΣ. 
5) , 2 5» ’ 

ξγωγὲ τοι σφ᾽ ἕλειπον ἱσχυοντὰ τὲ 
χαὶ ζῶντα καὶ ϑάλλοντα, χοὺ νόσῳ βαρύν. 

ΔΗΙΑΝΕΙ͂ΡΑ. 
ποῦ γῆς; πατρῴας, εἴτε βαρβάρου; λέγε. 

ΛΙΧΑΣ. 

ἀχτή τις ἔστ᾽ Εὐβοιίς, ἔνϑ᾽ ὁρίζεται 
βωμοὺς τέλη τ᾽ ἔγκαρπα Κηναίῳ «1. ε 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

εὐχταῖα φαίνων, ἢ ̓ πὸ μαντείας τινός; 

ο 293. Οιηῦδα ΕἸΠΚΙοΙἀπηρ ἀ685 
οάδηκθηβ, ΟΡ Η. εν. θδθηὴῃ Ὦ. 
οὐ προςδέχεται ζῶντα. (Ὀιηδονῦ 
μαι διιοῖ ἴ.Ρ Ἥρακλῆ δοβομΡί θ θη, 
νἷο 476.) 

284 ἔ. ΓΟ 85 ϑᾶρὲ πίοι φορδαθ- 
Ζι προςδέξει ζῶντα, βοπάθνῃ Β6- 
ἀδυΐδαηι [ἂν ἀὰ5 ϑράϊθιυιβ, 4355 δ } 
ννοηϊρδίθηβ ἄθη ἢ. ἴ νο]]βίθη 
Ἂν οἰ βοῖη νυ άβθοη 806. Βοὶ ἀδὺ 
ποθ ΠΟ ΚΠ ΘΟ ἢ Ὑ ΟΡ ΒΙ ΟΠ ΘΓ ἢ; (ἅμη- 

008 καὶ 
ζῶντα καὶ βλέποντα. Ζὰ ΕΠ]. 951) 
Βεοινάδι αἴθ ΝΔΟΙ ΒΘ ]Πὰηρ νοὴ χαὶ 
ζῶντα Βἴπιεν ἐσχύοντα ὑπὶ 50 νν6- 
ΘΟ, δ4]5 . δ} 253. ἨΘΠΟΚΒΙΟΙ 
ΒΠὨΠΙΐ. --- κού νόσῳ βαρύν (τα 
0. Ἡ. 117 σὺν γήραι βαρεῖς), πὸ- 
δαῖϊϊνε Βοβίδιρυηρ ἠθ5. ψογῃοΡρο- 
μποηάθη, νον ἀυγο ἀὰ5 ΥΥ οἴου 
ἀδν ἢαπάϊιηρ Θά δΡ πὶ ΟἹ 5 6Γ- 
ϑοἢθιηΐ. 

220. Υεῖ. 100 δισσαῖσιν ἀπεί- 
ΤῸ χλιϑεῖίς, ο ἴη Αϑβἴθη οἄδθι ἴῃ 
ὈΓΟΡᾶ. [)85 δἰμιηα] ρα εἴτε ννἷθ 

ρασιὶ μ Ὁ ἐμ 

291 ἴ. 6 θοὶ Αὔράᾶβθο νοὴ Θοι- 
᾿πονικοῖιθη ἄλθ] !οθ ΕΌΡΗ6] (σὰ 752. 
Δηϊ. 9060) ἀχτή τις ἔστ᾽, ἕν- 
ϑα .... ἰδὲ θ ἢν ἷἱ ΒὐοκΚβίομυῦ δὰ 
αἴθ αἰμοπίβο θη Ζυϑοθδιον 415 ϑιῖ 
Ὦ., νοι ἀθΡ ἀδροηᾶὰ 50 πᾶἢ8 
ὙγΡ, Ζὰ ἀθηκθη, ἢ ἀδν πογάννοϑί- 

ΠΟ α Κύβιθ Εἰ δ᾽ 5 ἄθῃῃ Να]1- 
Βοθὴ Βυβθη βθρθηΐθον ἃ  ἀδ5 
ψοΡΡΟΡΡρο Κοηδθοη ὑπ δυῖ ἄθιη- 
56 Ίθ θη αἷθ δίιδαὶ Ζζον (11. 2, 538): 
ἃ ἀον ΗΠ νναρά Ζεὺς Κήναιος 
γ ΡΤ, ν8]. Αϑβομυ!. ἴ ΟἸ]ΔυΚο5 
Ῥοηΐοβ ϑίγαν. 10, 4406, ννο ἀδν 
γγερ ἀδθ5 ϑεραδηιοη ΒΘ βομΡΊ θθη 
νυιὶρὰ: Εὐβοῖδα κάμπτων ἀμφὶὲ 
Κηναίου Διὸς ᾿Αχτήν, κα αὐτὸν 
τύμβον ἀϑλίου Δίχα. Ἠδν. βοπάθρι 
νο ΘΙΡΌΡΟΡΓοη ἀδθῖθὶ δἰηθη Βθφὶρκ 
5, ΘΟΏΒΘΟΝ Γ᾿ [ἢ ἀ6η ναίον Ζ 608 
(281 ἢ.) υπὰ ᾿νοϑιμί, ἀϊ6 ΕΠ κε 6 
465 Βοζίρκβ ΖΡ {Π{π|6 γ᾽} ] ὰπρ ἀ6 Ὁ 
δὴ, νΡ]. 9856. Εν ἀᾶ5 τεμε- 
νίζειν ᾿ΘΙΠ ρα η ορ θίο5. ἰδὲ δρέζειν, 
δρίζξεσϑαιν ἀθΠ ΟΝ ΘΡ. Αὐδαν 00 Κ, νδ]. 
109 βωμοὺς ὁρίζων τεμενίαν τε 
φυλλάδα: εἶν ὁρέζεται ἴῃ οἱἷ- 
ΘΘΗ ΟΠ η βἴπηθ ἰδὲ τέλη ἔγκαρ- 
πα ἴνει ον νοῦθυηάθη, ΑΡ βάθη 
γοῆ Βνύώομίθη, ὑγ ]ο 6 Η,. ν"»ε6- 
5 1 πὴ} ἔ. θθπα ἑκάστῳ. ϑεῷ πλέ- 
ϑρα γῆς (ἀπένεμον, ἐξ ὧν ἰσϑου- 
μένων αἱ εἷς τὰς ϑυσίας ἐγένοντο 
δαπάναι ἨδΥροΚΓαϊ. 5. ν. ἀπὸ μιύ- 
σϑωμάτων. 

2399. φαίνων, Ἰοϊϑβιοπά, ἰἴη- 
ἄθῃ 6’ ψΊΡΚΊ ἢ νογάθη ἄ5ϑι νν 5 
δ" ἰπ ΒᾺΠ 465 (ἀο πρθη5 Β6Ιοθὲ 
μαῖ, νῖο 0. (. 121 νῦν σοι τὰ 
λαμπρὰ ταῦτα δεῖ φαίνειν ἔπη. --- 
ἀπό, τὰ Εο166. 

290 
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ΑΙΧΑΣ. 

“40 εὐχαῖς, ὅϑ᾽ ἥρει τῶνδ᾽ ἀνάστατον δορὶ 
χώραν γυναιχῶν ὧν ὁρᾷς ἐν Ὀμμασιν. 

ΔΗΤΙΑΝΕΙΡΑ. 
[« ’ ἼΩΝ, - Ὁ δὲν “τ ᾿ " Ἦ 

αὗται δὲ, πρὸς ϑεῶν, τοῦ ποτ᾿ εἰσὶ καὶ τίνες; 

οἰχεραὶ γάρ, εἰ μὴ ξυμφοραὶ χλέπτουσί με. 
ΛΙΧΑΣ. 

ταύτας ἐχεῖνος Εὐρύτου πέρσας πόλιν 
245 ἐξείλεϑ᾽ αὑτῷ χτῆμα καὶ ϑεοῖς χριτόν. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡ Α. 
ἢ κἀπὶ ταύτῃ τῇ πόλει τὸν ἄσκοπον 
χρόνον βεβὼς ἣν ἡμερῶν ἀνήριϑμον; 

ἌΤΧΆἝ: 

οὔχ, ἀλλὰ τὸν μὲν πλεῖστον ἐν “Ζιδοῖς χρόνον 
χατείχεϑ᾽, ὥς φησ᾽ αὐτός, οὐκ ἐλεύϑερος, 

2500 ἀλλ᾽ ἐμποληϑείς. τοῦ λόγου δ᾽ οὐ χρὴ φϑόνον, 
γύναι, προςεῖναι, Ζεὺς ὅτου 

240. εὐχαῖς (δρίζεται), ἴῃ 
ΕΟ] 6. οἰπθ5 [δου ἤθη (οΙδθη15- 
8565, ἃ1]5 6΄' Οϑομ]}1ἃὰ θοΙαρονο. (16 
50] 6 μ οΡη Οα6]16ὴ ᾿π οΡρο] ρθη εὐ- 
χταῖ᾽ ποῖ ἀεν ΕἾαρ6.) -- ἀνά- 
στατον δυο βΊθῖοῦ. ἀθνΡ ΒοΪΡ 6 
ἀ65 αἱρεῖν νον, ἱπάριη [,.. ἀϊθ 16ὲ- 
ζίρο ρὲ ἀδγ δία! ἴη5 Ατιρθ [αϑ58, 
γρ]. χὰ 1060. 

241. ἐν ὄμμασιν, ΒΟΙΒΘΡΊΒΟΙ, 
ννὶο Αηϊ. 700. 

242 . Ὠ. πιοιϊνιρὶ ἴἢΡ ΕἾαρΘ 
(τίς καὶ τίνος, “νὶο 810, νρ]. ζὰ 
0. (ἃ. 204) ποῖ ἄδθη Κυϊθρϑροίδη- 
δοπθη ἀδάσυνο!, ἀ855 516 465 ΜΙΐ- 
ἰοιἀ5. ΨΟὮ] ΟΡ βοίθη, ν ο ΘΓ ἢ 
ΠΡ ΒΟΒΙΟΚ541Ὶ πίομυ ἰᾶυ- 
5686, ἀ. ἢ. ψγθπὴ 516 πίοι οἴννᾶ 
ἀυγοῖ ἢν ΒΟΡθ65 ἴω005 ἴῃ ΠΟ ΘΓΘΙῚ 
αταάς ΤηδιΪ ἢ π6. γορίθη, ἃ]5 516 
65 δἰρϑηῖ οι νογἀϊθηΐθη, νρ]. 298 ἔ, 
- Μῖν κλέπτειν νεῖ. Αἱ. 189. 

240. Ἦφρν. αὶ 5160 δἱοῖ νοὴ (δι 
Βεαϊο νοῦν, ἀὐυδδονν ἃ] 1, τἀπὶ 516 
1861}15 αἱ. ϑΚΙαν ποθὴ Ζὰ δΔ})6η, 

σεράχτωρ φαγῇ. 

{π6}}5. ἄθη ἀδιίοῦη 415 Τοηρο  ἀϊ6- 
που ηπθη Ζὰ ννθίμ θα, νρ8]. 188. 

240 ἢ. θὸν αἰτίη ρο]ίθη ἄϊο 
[ἢ Ζο Μοηδὶθ ἃ15 ὑπᾶῦ 5 θᾶ 6 
Ζεῖν (Β], 804), ἀπ ἅ 10} δἃπ 
Τάρθη, ν8]. σὰ Αἱ. 6001] μηνῶν 
ἀνήριϑμος. 

248 ἔ, ἀδηδαθνοα νοη θη, ννὰβ 
Ηγ}Π05 69 ἢ. δηκαηά!ριο. 

249. ἴππη πἰοιῦ πὶ οἰρῆθη ΝΑΠΙΘΙ 
Απϑιβϑιροθ νη βϑίπριη ἤρθυγη Ζὰ 
ΘΡΖά] θη, ΟΡ 5108}. .. ΒΘ υπά 
208 1 ἀ655θη δἰρηθβ Ζυροβίπαάη! 55. 

250 [. Οὐ χρὴ μέμφεσϑαι οἷς ἂν 
πράξῃ ὃ Ζεύς 8680]. [μ1οΠὰ5 νν δ Ρε. 
ἀον Μιϑϑἀδαϊαηρ, πη 61" νοΣ ἀο πὶ 
γοάφρ ννὰβ ἀδθὺ μδοιβίθ αοιὶ ρβ6- 
ὑπᾶπ ΒᾶθΡ6: ἄδθηπ ὃ λόγος δο|ιὶ 
ΔΓ βοῖπο Ερχάβίαηρ, ὃ Δ. οὐ δεῖ 
φϑονεῖσϑαι ὑπὸ σοῦ, ἱπάριη 
Ζὰ προςεῖναν τιι ἄδηκοπ ἰδὲ σοΐ 
οὐον ΔΙ]ρϑπιοίη ἀνθρώποις. --- Μὶϊ 
πράχτορα φανῆναι νεῖ. 862 υπά 
ἄθεον. ἀθη (οη). οἶπ ἄν ζὰ 1241. 
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κεῖνος δὲ πραϑεὶς Ὀμφάλῃ τῇ βαρβάρῳ 
ἐνιαυτὸν ἐξέπλησεν, ὡς αὐτὸς λέγει. 
χούτως ἐδήχϑη τοῦτο τοὔνειδος λαβών, 

ὥσϑ᾽ ὅρκον. αὑτῷ προςβαλὼν διώμοσεν, 
ἢ μὴν τὸν ἀγχιστῆρα τοῦδε τοῦ πάϑους 
ξὺν παιδὲ καὶ γυναικὶ δουλώσειν ἕτι. 

7} ςη}ὔ δ 2 δ᾽, ΡΟΝ ἐκ Ἀ 3 
κοὺυχ ἡλίωσε τοῦπος. ἀλλ οϑ᾽ ἁγνὸς ἢν, 

στρατὸν λαβὼν ἐπαχτὸν ἔρχεται “τόλιν 
τὴν Εὐρυτείαν. τόνδε γὰρ μεταίτιον 
μόνον βροτῶν ἔφασχε τοῦδ᾽ εἶναι πάϑους" 
[8] ᾿'»}»5 2 , Ὅς, ΩΝ ’ Ἵ , 
ὃς αὑτὸν ἐλϑὸντ ἐς δόμους ἐφέστιον, 

ξένον παλαιὸν ὄντα, πολλὰ μὲν λόγοις 

252. ΜΙ κεῖνος δέ Κομγὶ 1. 
ΖῸ ΕΖ] αηρ νοὶ θυ. ζΖαυγίοκ, 
νξϑ!]. Απΐ. 685. 1190. Ζὰ Αἱ. 487, 

ΜΘ] ΟΠ6. ΘΡ πὰπ ξθπδιθι" ΔΒ ΓΕ. 
([γνὶρ Ηθγπιᾶπη χεένου δέ, ἀαιηῖὶ 
Βοβεϊπηπὶ ξεϑαρὶ 6 ΡᾺ6, ψῖθ Ζθυβ 
πράχτωρ ἐφάνη: ἄθπη πᾶοῖ 46 
Βᾶβθθ [1655 Ζεὰβ ἄθη ἤδθν. ἀυγοῖ 
Ἠθγιη65 ἂἃπ Οἰμρ 16 νογκαυΐθη, νρ]. 
Εἰη]. 5.9. ΑἸ]δίπ ἀιββον ἄδν ΒΙΘΡ δυ}- 
ἴα]! Θηάθη γοΡθῖπάπηρ πραϑεὶς χεί- 
νου (ΡΙ]. 8 πατρὸς τραφείς) ἰδὲ τὰ 
θοιθγρκθη, 4855 ἠϊ ἐα ον αϑνφ τε 
Βοπίθηζ τοῦ λόγου ...-. φανῇ [ἂν 
510} Βοβίθης πὰ ἀἴ6 ὙΒΙΝ εδϑνὴξ 
᾿ὀγβὺ 2174 {{ἰ πδοι [0]ρ}.) 

259. ΚΕ ].. 69. ΝάΟΙ ἄθιη Μγίμο8 
Ἰη5816. ΗΘΡ. Ἰάπρον ἀΐθπθη: 80}. 
ΡΟ βοίζί οἷ πὶ ἤδῃν, ὧπὶ 416 ὨΙοἢ- 
ἴπηρ πλϊξ ἀθΡ π86}} ἄδθι ΟΡ Κα] ποῖ 
ἀρθγίροη Ζοῖ} ἴῃ ΕἸπΚΙαηρ σὰ Ὀγίη- 
δθη. γξιῖ. 249. 

20. ὅρκον αὑτῷ προςβ ἀλ- 
λειν, οἰοἢ δἰπθη Ἔϊά οι ΠΡ 
δυο! ρθη, ἀπ ροκοῖνὶ ἴα Βὸ- 
ἸΏΘΙ {276 τι)" αγιαίο 8586 αὐ ϑέ)",᾽67"6. 
ϑΘΙἴπονΡ αἷβ 485 Μιοάϊΐιπι διώμοσεν, 
νρ]. ΑἹ. 290. 

200. ὃ ἀγχιστὴρ τοῦ πά- 
ϑους, νῖο 200 ὁ μεταίτιος, “εἱϊ 
Ευγγίοβ 65 ἄθπι Ἠθγάκ]Ὸ5 δυΐρο- 
Ὀάγάοι αὶ, ννᾶμνθηά Ζϑιβ ἀδὺ οἱἷ- 
ΓΟ ΠΟ πράκτωρ γγΡ., [πάᾶ688 

1Ι6556η αἷ νονί [ᾧν ἀθὴ ἀδθ5 νυ α]ι- 
το ον ᾶϊπ155605 Κυπάϊροη. δυο ἢ 
ἀϊ6 ἄδα [ω10Π85 ἀπρονν δῖ ΒοΖὶθ- 
᾿ὰηρ Ζιι, 4855 Ἐπ. ἀον ΝἄοΠ ιν Ρ- 
τναπάϊθ 465 ἀδροηβίδηθα νοὴ ἢδθ- 
τ ΚΙο5᾽ [ιοΙἀθπβομαῖς, ἀ6 1 [0]6, 56]. 
Τνοίζ 4116 ΒΟ Ια μοι νοργἅϊ ἢ 5108 
ἀαγοῖ ἀϊο86 ὨΠορΘ ἀπνν ΠΚάρ!Πἢ 
ἀϊ6 {{πυν ἀρ γ μα Πρ κοῖς 465 ΠΡΟ] 465. 

251. Υοηπ πον ἀθν ΚΙπάοΡ 
66 άΓθη, ϑοιθίμθη ἄἀοῆ ἀϊθ 
ανγιθοῆθη ψῖθ ψῖρ πἰῦ ὟΥ6ΙΡ» 
πη Κιπὰ ροϑαρὶ Ζὰ Βα] 6η, ΜΕ]. 
2600. 50 Οάγβ5. 9, 199 οὕνεχά μιν 
σὺν παιδὲ περισχόμεϑ᾽ ἠδὲ γυ- 
ναικί. --α Μιλ ἄθια δῖον ἀγο δη- 
ἄθη ἔτε, ποῦ δἰππμ ἃ], ν8]: Ζζὰ 
ΕἸ]. 06. 0. Π. 1000. 

258. δον. ννανὰ ἁγνός ποι Α}- 
υυάβϑιιηρ 465 ἐνιαυτός, 200. 

259. θοὸν" στρατὸς ἐπακτός 
(ξένος) θδβίαπα ποὺ ἀρο!]οά. 2, 7, 
Ἴ 05 Αγκδάουῃη, Μοίρα ἀπά 6ρὶ- 
Κηρη  ἀἸβομθα [0 Κι ἜΠΗ. ᾿ 

200. τόνδε, τὸν Εὔρυτον, ἀὰ 
τὴν Ἑὐρυτείαν Ξ-- τὴν Εὐρύτου, 
νβ]. χὰ 0. (. 51. Δηΐϊ, 1137. --- 
μεταίτιος, ννο 1233, ἀθν ἀϊθ 
Παπὰ ἱπι᾿ ϑρί6 16 βϑμαθὺ παϊ, 260. 

203. ξένον παλαιὸν ὄντα, 
νβ]. Οἀ. 21, 21 ὅς (ΗἩραχλῆς) μιν 
(ἄθη Τρ ιῖ105}. ξεῖνον ἐόντα κατέ- 
χτανὲν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ. 

200 

200 
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ἐπερρόϑησε, πολλὰ δ᾽ ἀτηρᾷ φρενί, 
’ ΕΝ ν ἰι γ 5) , 

206 λέγων χεροῖν μὲν ὡς ἀφυχτ ἔχων βέλη 
τῶν ὧν τέχνων λείποιτο πρὸς τόξου χρίσιν" 
φανεὶς δὲ δοῦλος ἀνδρὸς ἀντ᾽ ἐλευϑέρου 
ς Ὶ “ ΕῚ ῥαίοιτο" δείπνοις δ᾽ ἡνίχ᾽ ἣν οἰνωμένος, 
ἜΑ τ τ 3 Ν Ἄυψιν Ὄ 2) , 
ἔρριψεν ἔἐχτὸς αὑτὸν. ὧν ἔχων χόλον, 

210 ὡς ἵχετ᾽ αὖϑις Ἴφιτος Τιρυνϑίαν 
πρὸς κλιτύν, ἵππους νομάδας ἐξιχνοσκοπῶν, 
τότ᾽ ἄλλοσ᾽ αὐτὸν ὄμμα, ϑατέρᾳ δὲ νοῦν 
ἔχοντ᾽ » ἀπ᾽ ἄχρας ἧχε πυργώδους σλαχός. 

ἔργου δ᾽ ἕχατι τοῦδε μηνίσας ἄναξ, 

204[. Αὐὖὐβ πολλὰ μὲν λό- 
7οις ἐπερρ. ἰδὲ Ζὰ πολλὰ δ᾽ 
ἀτηρᾷ φρενί (Δπῖϊ. 0238) οἴῃ 
ψοΡθυπὶ χὰ ἀδηκθη, ψγ 6] 65 416 
τ 1 ἢ 6 ἢ Βεϊοἰἀϊιιπρθα μβοζϑιομηοῖ, 
νος ἐφύβρισεν : 205-08 ρόμδη ἄδηη 
αυ  ἀϊθ δορά θη, 208. 09 δυΐ 
ἀϊοὸ ἀοννα δ ρκοίίθη. βόροὴ ἢο- 
ΓΆΚΙ65. 

20ῦ. ἄφυκτα βέλη, νονδυῦ 
ἨθΡ. ΒΘΡοΟμ μᾶϊ[ο, Ὑ6]. ῬΡΒΠ]. 10 
ἰοὺς ἀφύχτους καὶ προπέμποντας 

όνον. 
200. λεέποιτο, νῖὶθο ΑἹ. 1245 

οἱ λελειμμένοι. -- πρὸς τόξου 
κρίσιν, νῸ 65 Ζ}" Β᾽ἰδομοι ἀπ ρ 
465 δ! σθθὴ5. Κοπμθ. Νδοϊ ἢδθ- 
βίοάοβ ἴῃ ἄθη 856}}0}}. μᾶιι6 Εαργ- 
ἴο5. Ὑἱ0Ρ δόμηθ, Μοϊίοη, ΚΙγιοβ, 
ὍοΧθιδ, ΙῥΡ|Π05, π8οὸ} ΚΡΘΟρΡΥ]Ὸ5 
ΖΝ, 80} ΑΡΙβίοκραῖθβ ἴῃ ἄθη Ζ4α- 
κωνιχά ἀγοὶ, Τόχοιβ, ΚΊγιΐο8, 
θ εἴοη. 

201 ἴ. 1)855 61" διαί 465 [γοῖρο- 
νονηθηὴ Μαπηθϑ, νον. ΘΙ" 510} 815- 
5606, δἷ8 5ΚΙαν δυννίθϑθῃ 510} ἃ}- 
4υΐίοη πηῦ556, ἱπά θη 6. ἄθπ υ- 
γΎϑιμθα8. ἀΐθηθ. Μὶ|ὶ ῥαΐίοιτο, 
φϑείρουτο, νΒ]. Οά. 6, 826 οὔποτ᾽ 
ἄχουσας Ῥαιομένου, ὅτε μ' ἔρ- 

ραιεν κλυτὸς Ἐννοσίγαιος. (θ16 
γυὶς. φώνει δὲ διὰ. ὡς ἐλ., ἴα 
ψγ ΘΙ οΡ Ζαιηὰϊ ἄθ (ἀδθηϊ ἶν πη61"- 
ΚΙΆΤΠΟΙ 15, πάΡθοὴ ΠιπάονΓ απ Η6Γ- 
πη γΘΡθΟβϑοτῦ. ΘΒ] ΑἹ. 1020 

ἐλευϑέρου. 
ΤΡΔΟΝ. 148 ἕως τις ἀντὶ 

, ΧΘΠΟΡΙ. 

δοῦλος λόγοισιν ἀντ᾽ 
φανείς. 
παρϑένου γυνὴ κληϑῇ: 
Μομ. 1, 3, 11 δοῦλος εἶναι ἀντ᾽ 
ἐλευϑέρου. Α. Νὰᾶποκ χίοιὶ ἐξ ἐλ. 
ΨῸ}, Ψ16 ἅυοὶῖ οἷν ροϑᾶρι νυ ἱρᾶ, Ζ. 
Β. Χοπορὶι. Μοὶ. 4, 2, 29 πόλεις 
ἐξ ἐλευϑέρων δοῦλαι Ζίγνονται. 
Ὁ υνῖρθη5. ἄρα πο 449 ὀφϑείς 
ΠΟ" 15. φανείς.) 

208. δείπνοις, χὰ 0. ἢ. τ19. 
ὠνωμένος Ὀϊπάον, νῖο Αϑϑβοῖ, 
δρ}}]. 844.) 

210. αὖϑις, εἰπέ ΓΒ 6, Αἱ. 
1262. 

211. Ὀῖε Τίρυνς τειχιόεσσα {(1]. 
2, 59) ννᾶν δυῖ οἰποῖὶ Ε6]5}} 6] ᾿ 
πηννοῖῦ 465 ΜΘοΡ 5. (1151) ονβᾶυΐ, 
ΠΡο" κλιτύν (-- Ο) χὰ ληι. 1144, 
[{6} 961 416 ϑὅαθο 561081 νρ]. ἀ16 Ε)1η], 
ϑ. δὲ 

212. ὕη ἀϊο Βοβιγαί πη ἀθ5 
Ηδν. χὰ ποι νί ρθη, 155 500}. ἀδπὶ 
Τρμῖτο5. ΒΙΠΓΟΡ 5010 ΘΡΙΠΟΥἀο νν 6 - 
ἄοη. θη 80 Ριιοροκγάοθϑ, νρ]. ἀἷϊὸ 
ΕἾη]. 5.8. [Ὀ|05, ὙνΘ] ΟΠ 6} βοῖπδ 
Ἠο5856. ἴῃ ΤΊΡ ΗΙΙ 510 }}6} σὰ πάθη 
μοΠο, ϑρᾶϊι νοῦ ἀον Βουρκαρρθ 
ἃ} 5 νΟΡΡΟθ Θη5. ἡδοῖι ἱἤ ποθὴ ὑπὰ γ6- 
βίηκι ἀαΡθου ἴη ἀοάδηκοη, ννῸ 516 
Βθῖη. ἴηδομίθη. 24}16}" ϑάτέρᾳ 
(αἰϊογδμηι, Ὁ. Ο. 1440 τῇδε χά- 
τέρᾳ.) νοῦν ἔχει. (δι 5 02, 1ὅ 
Ἠθ05 αἰΐο ηιοηέοα, αἷΐο αὐυϊΐδίρυμδ 
αἼ4᾽)65. 
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« - «ς ’ χ Ν 3 ’ 

ὃ τῶν ἁπάντων Ζεὺς πατὴρ Ολύμπιος, 
, γα» »,χῷ» 5. ἡ 

σρατὸν νιν ἐξέπιεμιψεν, οὐδ ἠνέσχετο, 
ς ’ ) γῆς - 2 ἣ ’ 
οϑούῦνεχ αὑτὸν, μοῦνον ἀνθρώπων, δόλῳ 
ἔχτεινεν. εἰ γὰρ ἐμφανῶς ἠμύνατο, 

, ὌΝ , ᾿ Ν , , 
Ζεύς τᾶν συνέγνω ξὺν δίκῃ χειρουμένῳ. 

ἈΝ ΄ς , 

ὑβριν γὰρ οὐ στέργουσιν οὐδὲ δαίμονες. : 
κεῖνοι δ᾽ ὑπερχλίοντες ἐχ γλώσσης κακῆς, 

2 ΩΝ ΤΡΙΒΥ Ὁ ΡΟ ν᾿ ’ 3, ὙΦ᾽ Ὁ. Δ 
αὐτοὶ μὲν “Αἰδου πάντες εἰσ ᾿οιἰχλήτορες, 
πόλις δὲ δούλη" τάςδε δ᾽ ἅςπερ εἰςορᾷς, 
ἐξ ὀλβίων ἄζηλον εὑροῦσαι βίον 
χωροῦσι πρὸς σέ. ταῦτα γὰρ πόσις τε σὸς 
ἐφεῖτ᾽, ἐγὼ δὲ, πιστὸς ὧν κείνῳ, τελῶ. 

ϑξο κι, δύο -»ὝἪ ἢ ἃ ὍΝ ς Χ ’ 

αὐτὸν δ᾽ ἐχεῖνον, εὐτ΄ ἂν ἁγνὰ ϑύματα 
ς΄. : ’ ἈΝ - 5 ’ὔ 

δέξῃ πατρῴῳ Ζηνὶ τῆς ἁλώσεως, 

φρόνει νιν ὡς ἥξοντα. τοῦτο γὰρ λόγου 

215. τῶν ἅπ., νροῖ. Δηϊ. 196. 
Πομᾶ5 ποθὶ ἀϊ685 Πογνον, υπὶ ΖθΘιι5᾽ 
γοΡίδμγοη. βορθη βθίπθη ϑ0μη Ζὰ 
ΘΡκΚΙᾶγρη. 

2160... γθ  Ζα 252. 
211. μοῦνον ἄνϑρ. εἶβποι 

Ζυθαῖϊζ ἀθ5 Πιἰοῃὰ5: πὰ ΖΡ 
ἱππ αἰ] δῖ νοη Δ]|6η ἄρῃ Ὑ]θίθη, 
γγ ΘΙ οΠ6. Ηδν. δΡβο ρθη. 

280. ὕβριν, νῖς 5ἷ6 ΕΓ γ 05 
ἄδρι Ηθι. ἐρφσαν μαιον ΞΕ σὸς 
δὲ δαίμονες, 50 ψγΘηΐρ να αἷ6 
Μοπεροιθη. ὙΕΙ͂. 126. 

281. κεῖνοι δέ (νρὶ. 252), ΕΡ. 
ἢΘθ 5: ΥΥ οἱ} απὰ Κίηα. --- ἐκ γλύώ σ- 
σης (τυ ἘΠ. 455), πεγλογ 510}} 
᾿ν Ὁ δρθογια! ἢ} ἀπβδονίθ, νρ]. 268 ΗΠ, 

282[.- αὐτοὶ μὲν .... πόλις 
δὲ πες ἀμπ]ςο ον. ϑυ θά ν᾽ βίο νυνὶ 
Ζὰ ΑἹ. 1980. ϑ841|1051. Πρ. 101, 4 
ϑιδίω...... ἦρθ. αἰϊίφειο ατ)05 
ἱπυασαίιμί. ---- ΠΟΒ 56 ἢ. Πποίββθη αἴθ, 
ἄθηθη δι ππὰ Ηοῦ σογβιῦνι νγᾶγ, 
ΒονοῖποΡ 4698 ἢλδλάοπ, νρῖ. 
Αἱ. 5617. ΡΙαυΐα. βαρὶ ἄμπη ἢ 56- 
ϑἼογιο5 οοἷθρο ΑΙ οἠογιηἐέοας. 

2538. τάς δε 5ιαιϊ αἵδε νοῆι Β6- 
ἰαϊ. δϑβϑι πρὶ, νο Ὁ. Β. 449, 0. 
(, 1150. 

284. ἐξ ὀλβίων, γε]. 619. 
1078. Εν. Ηδκ. 86 ἐκ τυραννι- 
χῶν δόμων δϑούλειον ἡμαρ εἶδες. 
Μὶϊ εὗρ. ὙΕΙ͂. ΕἸ. 1061. 

280, ταῦτα, ἀϊο ΜᾷΔοϊδη 46 
Ὁ. συζα άμγθη. --- Π16 Ὑ θυ Ἰπάππηρ᾽ τ ε 

δέ, ἰπάρηι ἀὰ5 ζυνοῖία αἰοά 
κρά πίον βορθηβᾶς! Δ ΓΡΙ, γβΙ. 
994. -- Βεάἀουϊδαηπι πιστὸς ὧν 
κείν ῳ, ἀθὸν ἀθγ Ποίαποῖνα ἄπιστος. 
γε]. 398 Π΄, ΥΥ Ἰοάογαπι νορρᾶϊῃ ἀἰδ 
δ βἰομθγιηρ ἀὰ5 θὅδθ. θυ ίββθη. 

281. ἢῖῸ ἁγνὰ ϑύματα ἅ- 
λώσεως (νόροη ἀφο ΕΟ ΘΡαΠρ᾽ 
ΟΘοΠ114᾽5) ρθπθη δι αἴθ ΝΥ οἰ αηρ; 
ἀθν βωμοί, νόοιο Ηθυ. δὼ υοΐο 
50 ] ἀθίο, 240. Ζοιι5 Ποὶϑϑί, ον ]} 
6" πατὴρ τοῦ Ἡρακλέους ννἂν, πα- 
τρῷος, 415 ϑομα Ζ!θ }}" 465 βσϑηΖθη 
δία 65, γενέϑλιος. 
989 ἢ, νὲν πῦρ ἐκεῖνον ἄθ5 

2» ͵ ]ϑομθηϑαίζοϑ μα] 6 ΙΘἀΘΡΠΟΪΣ, 
ννο εοιμοϑιι. ο. Κοποπ 1204, 20 
τὸν γοῦν . ἐξέβαλον αὐτόν, 
νΒ]. χὰ Θ. ἢ. 248. Μὶϊ φρόνει 
ὡς ἥξοντα, νῈ]. χὰ ΕἸ]. 882 ἐκεῖ- 
νον ὡς παρόντα λέγω. --- Ιηἀδπὶ 
Πϊονὰ5. ἀΐϊοὸ ἄθ!]οιθ ΒΒ ἢ 55 Ὁ Ίη6] 
ἄορ Ερζα !αησοη (Ζι ΡΠ]. 389) ἰπ- 

210 
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φουπολλοῦ καλῶς λεχϑέντος ἥδιστον κλύειν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄνασσα, γῦν σοι τέρψις ἐμφανὴς κυρεῖ, 
τῶν μὲν παρόντων, τὰ δὲ πεπυσμένῃ λόγῳ. 

ΔΗΓΑΝΕῚΤΡ Α. 

πῶς δ᾽ οὐχ ἐγὼ χαίροιμ᾽ ἂν, ἀνδρὸς εὐτυχῇ 
χλύουσα πρᾶξιν τήνδε, πανδίκῳ φρενί; 

Ὡϑδστολλή στ᾿ ἀνάγχη τῇδε τοῦτο συντρέχειν. 
ὅμως δ᾽ ἔνεστι τοῖσιν εὖ σχοπουμένοις 
ταρβεῖν τὸν εὖ πράσσοντα, μὴ σφαλῇ ποτε. 
ἐμοὶ γὰρ οἶχτος δεινὸς εἰςέβη, φίλαι, 
ταύτας ὁρώσῃ δυσπότμους ἐττὶ ξένης 

ϑυυχώρας ἀοίχους ἁπάτοράς τ᾽ ἀἁλωμένας, 
αἱ πρὶν μὲν ἦσαν ἐξ ἐλευϑέρων ἴσως. ᾿ 

ἀντ ἀ 8} 151}ὉὉ, 
ἀδ5, 

ϑδαδὺ ΘΓ: ἰδὲ ἄἀοοῖ 
ἀὰ55 Ηἤδγ. Κοιμηπηθη ννυὶρά, ἀν 

ἀδ5 ϑδβδϑοδίθ Ζζὰ πῦγϑη, 50 νἱϑὶ] Εν-. 
ΓΡΘΌ ΠΟ. 6 5. 0. δΔυ0} βδοηϑὺ π00}} Ζζὰ 
βᾶδϑη βθῃδθῦ ἢ}0)6, νρὶ]. 252 ἢ. ΑἹ- 
Ἰθῖη νῸ Γ ἀϊο Τ᾽ ἀυδομαηρ, 465 [105 
ἀυγοῃδομδαία, Κοπηϊο λ. χαλῶς 
λεχϑέντος δυο γῸΠ ΘἰΠ6Ι 50 ὃπ, 
ἴῃ ρ]αίΐθη Υ ορίθη, 061" ἐγ ρ ΘΓ Ί50}} 
δΟΒΡΡοΟΒηθα. ἤθάθ νθρβίθβθη, 
ἀθν αἷς ἔργα Ἰ ἀθΡΒρΡ ΘΟ θη. 

292. τῶν μέν, ἀἷδ 510 θά Ρ θη 
Βοννθῖβο β᾽ ἀοκ] θη ΕἰΡ[Ο]ρ5. ἴῃ ἄθη 
ἀοίαπροπθη, τὰ δέ, ἀδ85 Ηδθγ. 
ΒΘ ΚΟΉΓοη νἱὶρά. 66} ἀΐο Ζυ- 
58] Π]ΘΉ5Γ6ΠΠπηρ᾽ ἀ65. (ἀθι.. ἃ}}80]. 
Θἰηθὴ ἸΟρΊ50ἢ δ᾽ ΘΟ ΡΘομ ρθη 
Ῥαγιῖο. σὰ ῬΆΠ. 110 μή του κηϑὸο- 
μένου βροτῶν μηδὲ σύντροφον 
ὄμμ᾽ ἔχων υπὰ Δπι. 388. 
299 Ὁ θυγοῖ ἃ}16 νογϑι μθραη- 

θη, 510}. ΖζΖὰἔΘ ἔἴγθιθη ὑπ 510} 1ἃ 
ποίμνν πάρ ΓΡρθαθη Ζὰ πὶ 856 ΚΙηρὶ 
οἷπθ πη ΚὔγΠοηθ, σοῃθίο Αηρϑί 
Βἰηάυγοι. - πανδίκῳ φρενί, 
ἴῃ οἷποι" δυπηπιαπρ ἀ65 (διμα!}}5, 
ψγ 6] 06. ρᾶηζ ἢ δοῦν ἰδ, ἀ. ἢ. 
τὴν σΆΠΖΟΙΡ ὅ6616. 

295. 65 Μδηποϑ αἸΐοκ υπὰ ἀ65 
ὙΥ εθ65 Εγουδο ἀάγδη πηὔϑϑοη Ηδηά 
ἴη Ἠδηά ρβοῆθη: τῇ δε, νῖθ ἰὴ 

πιΐο ὕρθυθ. ΑΘΠΏ]106} 290 Γ. ἄνδρα 
καλῶς Πράσσοντ᾽ ἀνάγκη χρηστὰ 
κερδαίνειν ἕπη. 

290 ἡ. οηποῦῖϊΐ Κῆῆ 658 
ἔν ἄθη, ψ ΘΊ]Ο ΠΟΥ ἀϊ6 ἃδ6 
γοοιὶ νοιϊγδοιιοῖ, δ190}} [ἃ- 
θη, ἀδλ55 ΘΓ ΙΒ 51 ΘΒ ΎΠ1Ὸἢ 
465 ΑαἸἀοκΚΙ Ια Ρδηρῖ, Θ᾽ 
Κὄὅηπεο οἰ ηϑὺ [1] 6η. 
σκοπεῖσϑαι νὶο Ὁ. Ἀ. 9604, ἀον 
Ὠαιὶν νυνὶ ἔπ’. ΟΘν. 1509 παντα- 
χοῦ ζῆν ἡδὺ μᾶλλον ἢ ϑανεῖν τοῖς 
σώφροσιν, ν!]. 118; ἷἱΐ τὸν εὖ 
πρ. μὴ... 8]. 971. 521 εἰδέναι 
σέ γ᾽ ἥτις εἰ. 6 ΒΟ ο] θη. νοῦ- 
δ᾽οἴομοη ἀὰ5 ἔπος ἀνϑρὸς ἔ ἔμφρο- 
νος: Ὅταν καλῶς πράσσῃ 
τις, ἐλπίξειν κακά. 

208 Ξ- Πθπη ἀϊθὸ ΤΙΘΙΪΠ ἢ πι6, 
6] 06. πἢΐ" 46 ΑΗΡ]ΙΟΚ 46 ὅθ- 
[προπθη οἰηῦθδι, δὐγορὺ πηθίηθ 
ΕᾺΡΟμς, 65. "ηὖρο τηθίημθη ΚΙηάθνη 
οἴηδὺ δἷπ ἅμη]10}}65 ΒΘ ΠΟ Κ58] νυν τἀ 6 ν- 
ἴἌΒγθη. -- ἐμοὶ εἰσέβη,, 516}]- 
[6 5160} κι 1} οἷπ, ἵμοθϑοὶέ ηυϊδέ, 
νο Ὁ. 6. 972 εἰςῆλϑε τοῖν τρις- 
αϑλίοιν ἔρις χαχή. Ἠοροά. 9, ΤΣ 
αὐτῷ Καμβύσῃ ἐςελϑεῖν οἶχτόν 
τινα. Ἐδαν. 'ρῃ. Αὐ]. 1689 ἐμοὶ ἀλ- 
γος εἰςήει Δα Απάθιβ 1199. 

900. Ὗρ]. Ο. Β. -1506. 

ἢὰ95 Μροά.. 



ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ. 09 

ἀνδρῶν, τανῦν δὲ δοῦλον ἴσχουσιν βίον. 
ὦ Ζεῦ τροπαῖε, μή ποτ᾽ εἰςίδοιμί σε 
πρὸς τοὐμὸν οὕτω σπέρμα χωρήσαντά ποι, 

) 2ὔ , - , , 2} 

μηδ᾽, εἴ τι δράσεις, τῆςδέ γε ζώσης ἔτι. 
γ᾽ 9... ἷ ; , ψις ὦ , 

οὕτως ἐγὼ δέδοικα τὰςὃ ορωμένη. 
3 ’ , Ἀπ, , 
ὦ δυςτάλαινα, τίς ποτ᾽ εἰ νεανίδων; 
3. - 

ἄνανδρος, ἢ τεχοῦσα; πρὸς μὲν γὰρ φύσιν 
πάντων ἄπειρος τῶνδε, γενναία δέ τις. 

" , διε σΝ δου χοὶς - 
“Τίἶχα, τίνος ποτ΄ ἐστὶν ἡ ξένη βροτῶν; 
τίς ἡ τεχοῦσα, τίς δ᾽ ὁ φιτύσας πατήρ; 
ἔξειτε᾽" ἐπεί νιν τῶνδε τιλεῖστον ᾧχτισα 

- 31 βλέπουσ᾽, ὅσῳπερ καὶ φρονεῖν οἶδεν μόνη. 
ΛΙΧΑΣ. 

κι τί δ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ; τί δ᾽ ἂν με καὶ κρίνοις; ἴσως 
γέννημα τῶν ἐχεῖϑεν οὐχ ἐν 

3039. Ὦ. ομι ΖζΖὰ Ζθυθ, ὙΠ Ὁ 
ἄθιη Ηδγ. ἀυγοι τροπή ἀδν Βδὶπάθ 
ἄθῃ ὅ1᾽6ρ νϑυ]θῃ, Ζὰ Αηἰ. 143. 

8064. χωρεῖν πρός τινα 
Ὀ]Θῖθὺ πὰ Β] 46 ἀ65 τροπαῖος, ἅϊιη- 
Πομ. ῬΗΠ. 390 ἐς τόνδ᾽ ᾿ἀτρειδῶν 
ὕβρις πᾶσ᾽ ἐχώρει. Ὁ. Ἀ. 619. --- 
ποί, 80 ἀ8855 ἀὰ ἀϊσἢ ΓΘ 6 ἀ- 
νγΟΝ ᾿ ἢ, βόβοη ἰρραηά οἷῃϑ ἀδ. 
Κιηάθρ, ψ οπάοϑι. 

905. μηδέ, πᾶπι!]!. δράσῃς, τὰ 
ΕἸ. 1484. --- εἴτι δράσεις, ευ-᾿ 
Ρ]ΙΘι 5.150} (ν8]. παϑεῖν το 5ιδῖὶ 
χωρήσεις. ὨοίδηοῖΡα᾽ 5 ΝΥ αηβοἢ ρϑις 
Π8ΔῸ} ἄθηι ΜγιΠο05. ἰηϑοννοὶῦ ἴῃ Ε- 
ΓᾺ]]αηρ, ἀδ55. δρϑῦ πδοὶν ἰἤροιι Το ἀ6 
δ η] 1665 01 Κ58} ἴἢΡθ ΚΙΠηάΟΡ 
ὑΠΠ|Δ2)ὦ νρὶ. αἷς ΕἸη]. 5.9. δόβοη 
ΑΘΒΘΠ 105 δ Ρθοιίθιο θη Μ γι }105 ἴῃ 
ἄδθη Ἡρακλεῖδαι. 

900. ΑΡΒΟΠ]Π 1] 5θθπάθ Ἐθοδρί(υ]α- 
τἰοη νοὴ 297. --- οὕτως, ἀδ6᾽- 
βοϑίδα! τ, ἀδ55 0} Ζθυβ ὑπὶ δ86Πο- 
υηρ ἀθν οἰρθηθη Κίπάθιν δηῆθμαο. 

907. τίς νεανίδων, Μὶο 910 
τίνος βροτῶν. 

903838΄. τεκοῦσα, ὈδΟΡΟΙἑΆ5 
Μαυιίον ρονογάθη, πἰοθῦ, ννῖθ 
δον δ] 10} ρῸ] βοὴ ψνιρά, τὲχν οὕ σ- 

ὑστάτοις. 

σα, ΚἰπάοΡγγοῖοῃ. [ὁ [οἷξο 
Τὺ. Ργ. υπὰ Ρᾶγν. Α. -- γάρ, 
4130 ΘῈ ἄνανδρος, Ὑγ655881}} ἰοἱι 
ἔγαρε; πρὸς φύσιν, ἴῃ Αη- 
νούγδομν 1ΠΓ65 ΑΘυ556 7; 
πάντα τάδε, νὰ5 Εα πὰ Μυϊ- 
1ορννογάθη δηρθ . 

9.1. ὙὟΡ]; 9,42. 
812. ᾧχτισα, Βα" ΜΙΠοΙά ρ6- 

αϑϑὶ, Ὀϑι]οῖάθ, το 464. 500. 
1044. χὰ Αἰ. 99. Ο. (. 556. 

9513. ὅσῳπερ, πᾶιῃ]. πλεῖστον, 
ζὰ Ὁ. (. 148 μάλιστ᾽ ἐγὼ καλῶ 
σε, ὅσῳπερ ἀλγῶ τοῖσι σοῖς κα- 
κοῖς. --- (πλεῖστον) φρονεῖν οἷ- 
δεν, νογϑίθηϊ 510}. δὴ ν 6 }- 
Βιδηαιρδίθη Ζὰ θΘΠΘΠΠΊ6ΠΗ, 
81) νυν αἱρϑίθη Ζὰ μα] θη, νυν ῃγοπα 
16 ἀρνιρθη, ἀ16 ἀ85 ΘΒ ΠΟ Κ58] πἰομς 
50 Πανῖ φσοιίρο θη πὰ ἀἷθ χὰ ΗδΡ. 
ἴῃ Κοίηθπι πᾶμουη ΡΠ {π|556 5ἴδη- 
46π, ΓΟΒΙΡΟΡ ὑπ ΓΘΡΌΠΡΒΙΟΒΟΡ ἀδᾶ- 
βἰαπάθη, (ϑίαιι οἶδεν Αχὶ δοχεῖ. 
[οὐ πιδομίο Πρὸ εἶχεν (ἔοικεν, 
οἶχε»), νγῖδ Βοὶ Αγ βϑίοριδηββ.) 

814. Αἱ. 1290 βλέπων ποτ᾽ αὐτὰ 
καὶ ϑροεῖς; τοάοϑὶ ἀὰ δυοἢ 
παν Μὶ: χρένοις νΒ]. 195. 

815. τῶν ἐκεῖ οὐκ ἐν ὕστ 

90 
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ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

μὴ τῶν τυράννων; Εὐρύτου σπορά τις ἦν; ᾿ 
ΛΙΧΑΣ. 

οὐχ οἶδα. καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἀνιστόρουν μαχρᾶν. 
ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

οὐδ᾽ ὄνομα πρός του τῶν ξυνεμπόρων ἔχεις; 
ΛΙΧΑΣ. 

ἥκιστα" σιγῇ τοὐμὸν ἔργον ἤνυτον. 
ΔΗΙΤΑΝΕΙΡΑ. : 

320 εἶσε᾽, ὦ τάλαιν᾽, ἀλλ᾽ ἧμιν ἐκ σαυτῆς" ἐπεὶ 
χαὶ ξυμφορά τοι μὴ εἰδέναι σέ γ᾽ ἥτις εἶ. 

) ΛΙΧΑΣ. 
οὐ τᾶρα τῷ γε πρόσϑεν οὐδὲν ἐξ ἴσου 

(ὄντων), 086" υἷἱΐ ΒοζΖιιρ δι ἀϊθ 
ἀογίθ ον σοί νίθη ἀθίδηρθηθηῃ ἔχε ὅ- 
ϑε», νᾷὶ. 601. χὰ 0. Ἐ. 1160. 

810θ. τῶν τυράννων, δἃυϑ 
ἄθη ἀθβοβ]θοῦν ἀον ΠΡΟ ΘΙ", νϑ]. 
Ζζὰᾳ Απΐ. 117. θάπη Βρθοί θοῦ :  ἈΡ 
Βῖ6 οἴνγα οἷη ὅ0..᾽ [0958 465 Επ- 
γΓυγῦο 57 νρὶ. 420 (θοφιέαηι ργ"οθηε 
ἠαδϑιίέ Πἰπιωλψέιμς Κῦπποπ ἀϊδ Ὑγογίθ 
ποις Ποίβϑθη, ἀὰ Πομ 5 νοὴ ἔα γ- 
ἴο8᾽ Κίπάθνρη. οθϑη δυζᾷμ!ς Ππαιία.) 

917. [1615 δηϊννονίοι ρᾶη2 ἅπη- 
ολ νυ ῖὸ 914. μι Ζυβαιηηη 6 η516]- 
Ἰαηρ νοὴ ἀνιστόρουν πη οἶδα ἰδ 
βρ᾽ Ζ, ννῖο ΡΙΗ]. 258 ὡς μηδὲν εἰ- 
ὁῤφτ᾽ ἴσϑι μ᾽ ὧν ἀνιστορεῖς. 
- Μῖϊ οὐ. «μακχρ ἄν ([01᾽56}}- 
6 εἱοδι ΠΡ ΤΥ δθηλ) νρὶ. Θ. Β. 
220. 

91858.(. τῶν ξυνεμπ., ξυμπο- 
θευομένων αἰχμαλωτίδων. νβΙ. 0. 
(. 20 πᾶς γάρ τις ηὔδα τοῦτό γ᾽" 
ἡμῖν ἐμπόρων. -- ἔχεις, ἔγνως, 
ἤκουσας, ννῖ Απὶ. 9 ἔχεις τι κεῖς- 
ἤχουσας; 

920. ΒΡΘΌΠαΠΟΝ ἀπ νο}} πη ρον 
ΤΠ ηαμπθ ννοηᾶθι ο[οῃ Ὦ. ποολ- 
1815 (ν6}]. 307) ἂῃ ἴοἱ]θ 56 ]|08ι. --- 
ἐχ σαυτῆς, ὰ5 ἀοίποῃ οἷ- 
βοηρὴ Μυπάρ, ἀα [268 ΠΡ 
ἴοῆς δηϊννογίθη Κᾶπη. 

8521. ΑἸἸὸὺ]} ἀἃ5 ΓΔ 58 
οἶπο ξυμφορά, κπἷοιῦ ζΖὰ 
556 η, 6ῸῚ ἄὰ δὲ5ι. Ὁ. ἀδυ- 
1θ} τἱν ζάγίο" Ζυ οΚ μα; δη, 
4455. σὶι ἀδν" ξυμφορά ἀδν ἀοἴδη- 
δοηϑομα " (243) ἀδάπηοϊν οἷπθ πθὰθ 
Κοιημθ, ἀδ85 516. ἀϊὸ νον! τΐ556 
ἀδν πίοι Κοῆπθ, ζΖὶ ἡγ οι θυ" ἢν’ 
ΗδθὺΖ 5[60}} βοζορθη [{π1||. ΤΉΘΙΗ 6 
510}. αἷὸ Ππηρόκαπηπία ἴῃ πηϊδ, 50 
Κόπηϊο 56 δυῦ ΤΠ πα θ χά] θη. 
ΑΡοΙ φιρ]θίοιι ΠἰΘοὲ ἴῃ ἄθη Υ ογίθη 
οἴη ἄον Ὦ. ἈΠ] ΘΟ γ πβϑ816 θΠΘΡο [Ρὸ- 
ηἴο, ἄἀα προ κοιγὶ τὸ εἰδέναι [ἂν 
ἢ. ξυμφορά ἰἴδι, νβ}. 458 ἔ. (Ηον- 
Ἰ]ΔΏΠ8 κἀξύμ ορ᾽ ἐστὶ μὴ εἰδέναι 
σέ μ᾽ ἥτις εἶ νου δνῦθονι ἄθη α6- 
ἀδῆκοη πἀπὰ μοῦ} ἀὰ5 51 ὉΠ 10} 6 
Πα] ἀσκοὶ ἱπ ξυμφορά δα.) 

822. ϑΠη61}} οἰπρνοι [πα Βοιμογκὶ 
Π1οπὰ5: ΑΙ50 ννὶγα 816 (ἄἀϊθ χὰ 
αηϊννοῦίθη χῦρον!) βᾶπ2 ἴῃ 6]61- 
ΟΡ Ὑνοῖβο ψν ίο γάμον ἴῃ 
ΝΙΘΝ 5 πἰ 5 1 116} ἀ65 Β6- 
ἄδθη8 5ῖ0ο0}8 πἀπιοΡνβοϊοίάδη 
(νοῦ ἀθὸρ ἤρα μον π Ζε 11), Θθθη. 50 
ννϑηΐρ᾽ Ἴοἴκδι "θάθη ψῖο ἔράποι", (916 
Οοηΐ. δεήσει ἰϑῖ νορίθ!, ἀὰ δεῖς 
νας γλῶσσαν ἀυχοίιᾶιι5 οἷπθη Ζυ- 
8α12 6 στόματος ΘΥΒΟΙΒ6}1.) 



ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ. θῦ 

’ ; Ὁ ει ) οἷ 

χρόνῳ διοίσει γλῶσσαν, ἥτις οὐδαμὰ 
προὔφηνεν οὔτε μείζον᾽ οὔτ᾽ ἐλάσσονα, 
2 2 υ» 2360} -- ’ 

ἀλλ᾽ αἱὲν ὠδίνουσα συμφορᾶς βάρος 
δαχρυρροεῖ δύστηνος, ἐξ ὅτου πάτραν 
διήνεμον λέλοιττεν. ἡ δέ τοι τύχη 
καχὴ μὲν αὐτῇ γ᾽, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχει. 

ΔΗΙΑΝΕΈΕΤΡΑ. 
ς ) ει Ξ,Σ Ν , , 
ἢ δ᾽ οὖν ἔάσϑω, χαὶ πορευέσϑω. στέγας 
οὕτως ὅπως ἥδιστα, μηδὲ πρὸς κακοῖς 
τοῖς οὖσι λύπην πρός γ᾽ ἐμοῦ διπλῆν λάβοι" 
ἅλις γὰρ ἡ παροῦσα. πρὸς δὲ δώματα 

324. ζ γοιδιέκαπε ΘΓ Νοβαιοη 
οὐ ὑδέν, 1 Ηδινοά. ὗε οὔτε σμι- 
χρὸν οὔτε μέγα, βράϊονρο Ῥγόβαῖκον 
οἵϊ παϑεῖν οὐδὲν οὔτε μεῖζον οὔτε 
ἔλαττον καχόν τι. ἄμη!]. 

3925. ὠδένουσα, νΙ. 42. 
921. διήνεμον, ἠνεμόεσσαν 

οιι., 8954 τὴν ὑψίπυργον Οἰχα- 
λέαν, 858 ἀπ᾽ αἰπεινᾶς Οἰχαλίας. 

ἃ5 Ἕδϑοθιοκ ΡΘΊΠΠοἢ 150 Γἂγ 
5ῖ6. βϑθβδ βοθ!), πη ΡῈ} 
ΝΟ ϑομς ἴῃ ΔΉΒΡΡΟΙ. ΘΙ ηθ ἃ 
μαι 920 Δ πἴοῦὺ δυκάγαοκ!οι ρ0- 
βαρί, [ᾧν ψνθὴ 65 ξυμφορά 5εῖ, 
ἀϊὸ Οἀοἴαδηροπο πἰοῦ Ζὰ Κοπηθδη. 
Ηϊοναυΐ συροκάδαϊοπά θόιονκὶ [.., 
ἀὰ5 ϑομν οίρθη, νυ 65. δ Ὠ}} τύ- 
χη 415 οἵη ζυ! } Πρ 65, 6] 115 65 Ρ6- 
χοιομηθῖ, 561 δἰ ἀϊη 5 ΒΘ Π ὰ πὰ 
ΖΡ [ἂν ἀϊθ Ασιπὸ 561} 51 (416 
ἀαάυροι αἴθ ἴ᾿Ρ ροθοΐθηθ 6556 }6 
Τρ νοὴ ἀδ6γΡ ἢδπαὰ ννοῖβε), ἀοοῖ 
ΘΙ βου] ἀρ ἀον Ζυβιίαπὰ ἀθν 56] θη 
ἴμν Βεποιπιθη (συγγν. ἔχει, ἢ α- 
οί υϑηπέαηπ, 65 οὐ" οι 6ζ4)".)} 
ον ὰ5. 5.6} βοίπα γον δι 
ϑομγαῦθοη: ἄθηπ τύχη Κάπη ζΖὰ- 
πδοιδὶ δῦ ἀἷδ Οοἴαηροπβομαῖιν (πά- 
τραν λέλοιπε) βοζορθ ννοράθη (ΑἹ. 
480 ἡ ἀναγχαία τύχην, Καππ 06. 
ἅ00}} ἃ ἢν Ψ ον ἁ 185 στὰ Ηθιν. 
πβρίοΙθα. ϑδοάδηη Κὰπη ἃ]5 ἀθρθη- 
δαῖϊχζ ροάδοι! τνοράθη : ἢ οὶ υ 51 
γα οἷ ἰδ ἀΐϊδθος πδοιιπϑι ρ, 
ἀον θεοϊαποῖὶρὰ θοῦ [Ροιημΐ 

ΒΌΡΠΟΚΝΙ65. ΥἹ. 

65, ΨΘηπΠ᾿ 516 ἀϊο ὙΥΔΠΡ Ιου πἰ οἴ 
ΘΡΓΆΠΡ. ΘΟ οη. ἀάναμ ἰδὲ ΠΡ ΠΙ Δ Πἢ5 
αὕτη γε, ἴα !56}}. 

929. ἡ ὁ οὖν, να Αἰ. 961] οἱ 
δ᾽ οὖν γελώντων. Ο. Β. 069. ΑΕ 
ΑοΙι. 180. 

991. ΡΠΠ. 1208 μῶν τί μοι μέ- 
γα Πάρεστε πρὸς κακοῖσι πέμ- 
ποντες. χαχόν; Αθβοῃ. Ῥϑιβ. 528 
μὴ καί τι πρὸς κακοῖσι πρόςϑη- 
ται καχόν. (Ὀ θεν οἴορι ἰδὲ λύπην 
πρός γ᾽ ἐμοῦ λύπην οἄδν, ννῖθ 
Ραᾶγ. Α Ππαᾶὶ, λύπης. ΠϑυζίοΓῈ 5 ἰὰὶ 
8 ἴῃ νέαν οἄδν χαινήν οὔδν ἴῃ 
λύπῃ (--Ξ ἐπὶ λύπῃ, τὰ 0. Ἐ. 1175) 
γορννάπά}}. ᾿Ηρυᾶπη παὺ συ]οῖζί 
λύπην ἀλλὰ πρός γ᾽ ἐμοῦ βο5ομγῖο- 
"θη, ϑομα ον τοῖς οὖσι πρόσϑε 
πρός γ᾽ ἐμοῦ, ἀθν 86.101]. βοϊιϑίοι 
δόξαν πρός γ᾽ ἐμοῦ λύπης λάβοι 
οίαπάδη Ζὰ μά! θη. [6ἢν Πα 6 ἀϊ6 ἱγοῖ- 
ἴδεπάο Εἰιμοπάδιίοη Εἰ. ὟΝ. δόμα 5 
ΔῈ ΘΠΟΙΝΙΠΘἢ, Ε]. ΕὰΡ. Απάν. 3096 
ἄχϑος ὯΝ 
ϑέσϑαι διπλοῦν. 0. Ο' 543 δευ- 
τέραν ἔπαισας, ἐπὶ νόσῳ γνόσον. 
ῬμΠ θη θη ἔν. ἴπο. ὅ, 9 καχὰ πρὸς τοῖς 
χαχοῖσιν ἕτερα συλλέγει. δϊν λύ- 
πὴν Π6θ6ῃ χαχοῖς νβ]. θα». ΗφγὰκΚ]. 
11 πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τόδ᾽ Εὐρυ- 
σϑεὺς χαχοῖς Ὕβρισμ ἐς ἡμᾶς ἡἠξίω- 
σεν ὑβρίσαι. Ἰ) οἰ απεῖρα νν}}} ἀον [016 
δου ἄρῃ 0 Π6}1 ΟΙΒΡᾶΓΘΠ, νν6]- 
ΟΠΟΡ δἂὺ5 ἄον ΕγζΖᾷμ!αηρ νοπ [ο016᾽5 
Γράμονθηι ὄλβος οπἰβρυϊηρθη μἴ55ίθ. 

Ὁ 

ἐπ᾿ ἄχϑει τῷδε προς-͵ 

920 

990 



-- 
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χωρῶμεν ἤδη πάντες, ὡς σύ ᾽ οἵ ϑέλεις 
σπεύδης, ἐγὼ δὲ τἄνδον ἐξαρχῆ τιϑῶ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

886 αὐτοῦ γε πρῶτον βαιὸν ἀμμείνασ᾽, ὅπτως 
᾿ 2 - 2 [γ “ λ..:...2) 2 

μαάϑης, ἄνευ τῶνδ᾽, οὐςτινὰς τ΄ ἄγεις ἔσω, 
Ἐ' 2 2φἊ ΡΟΝ ΡῚ , «“Α - 
ὧν τ΄ οὐδὲν εἰςήχουσας ἐχμάϑης ἃ δεῖ. 
τούτων ἔχω γὰρ ττάντ᾽ ἐπιστήμην ἐγώ. 

ΔΗΙΑΝΕῚΙΡΑ. 
, ᾿] 2 , - ’ 3 ] , ’ 

τί δ᾽ ἐστι; τοῦ μὲ την ἐφίστασαι βασιν; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

- » 2 ἢ 

μῦϑον μάτην ἤχουσας, οὐδὲ 
“ 

334. τειὺἰ. δέ, νὰῖδ᾽. 286. --- οὗ 
θέλεις, Ζὰι Ηδθν. Ζυρίοκ. 

990. ἀμμείνασα, πᾶπι]. χώ- 
θεῖ οὔθ" γωρήσεις, ν8]. Δηϊ. 9521. 
404. Ὠὰ5 Ῥαγιϊο. βο ] οοϑὶ 510} δη 
ἄθη ἀϊὸ Ὁ. τὴ ἰτα [ἀϑϑθηάθῃ ΡΙαΡ. 
“χωρῶμεν (ἐγώ τε καὶ σύ) Θθθη 80 
ἅἃπ, ψγῖθ ΡΠ. θ45 χωρῶμεν, ἔν- 
δοϑεν λαβών. 

990. Ὁ. 5011 ον [αϊ θη, οἰπιηδὶ] 
ὙΘΙΘΒΟΡΙοὶ Ιμϑαϊο (ἄρον ἄθῃ 
ΔΙ ροιμθίηθη ΡΪ]μ}. πᾶ80. Ζὰ 942. 
44) 516 δυϊηϊπιη!, ϑοάδηη ννὰϑ [1 
οἴη Βοννδηάίηϊβ5. 65. δἰ ρθη! ἢ ἀἄὰ- 
τϊῦ 06. ἴῃ χυννοῖΐθθ ΟἸθάθ ἰδ 
ἐχμάϑῃς ηἶομὶ ΘΡυναριοῖ, βΒοπάθρῃ 
ΠῸΡ ἐχεῖνά τε ὧν οὐδὲν εἰςήκου- 
σας. Ῥοιν' βομνναιζῃα δ ἀπά ἀϊδηϑῖ-: 
"δ σθθηθ Βοίθ, ἄθιῃ ΑἸ165 δυῇ ἀἃ5 
ἐχμαϑεῖν ἀον Ὦ. δηκοιηηῦ, Βόρομὶ 
οἷπθ Ἀμδκου!ῖο. (ΕΘΊ ΠΟΙ (ἀαϊδίον 
ψογα μοὶ ΔΗΒΡΓΘΟΒοηὰ ἕνα μα- 
90 ΟΝ ΟΣ ες ἕξνς ἜΝ σὴς 
ἃ δεῖ.) 

998. ΜΙξ ρϑιθπιβυοηάον ὙΥ10}- 
ἄρκοῖς Βοβργοῦιοα. Μ|ΐ ἔχω ω 
πάντ᾽ ἔπι. ---- τούτων εἰμὶ πάντ᾽ 
ἐπιστήμων, 6]. Αι. 121. φῦναι 
τὸν ἄνδρα πάντ᾽ ἐπιστήμης πλέων. 

339, τοῦ, τίνος ἕνεχα, ἱπάθι. 
ἄον (οπὶ(. χὰ ἄθΡ Ῥηγᾶβε βάσιν᾽ 

ἰροίθη δ6ὶ, 

 ϑἀθσταϑεῖσ᾽ ἄχουσον" χαὶ γὰρ οὐδὲ τὸν σπτάρος 
γὺν δοχῶ. 

ἐφ. τινὰ πα αδηζοπ 11, 
"δζΖθιοιπθη, 

11} Ζὰ 
ΘΟ 5856} ἀϊθθ8θ5 Αη- 

ἃ. ἢ. ννοζὶ ὁ5. ἀΐθηβ. 
(Ὀιμάον . τέ δ᾽. ἐστὶ τοῦ... 50 
ἀα55 τοῦ --- ὅτου, χὰ 0. Β.-1144. 
ᾶπῃ μᾶϊιδ ϑ00}.. 8|)61} ν ΘΙ 6} 
ἐνῶ ὅτου δΘ50}}16))6η.) --- τή ν δ᾽ 

. βάσιν με, τί με ἐπιβαίνεις, 
ἀν 'Δδν Βοίο ἀοι Ὦ., ἱπάθιη 516 ἰμὴ 
ΒοΡΡ 150, 1η5 ἢδιι5 Ζὰ βδόβθη, ἄθη 
γε νόρυρ. Ζι ἐφ. βάσιν 
(ΞΞ στάσιν) ἄἀδη βοηγὶιν Ποι- 
δηϊΡοίθη, ἰδῦ ἀθ" Αοο. ἀδ Ρον- 
505 πἰηχυροίρι, ννῖο ἴῃ ἕδρας σε 
προςπιτνῶ τ. ἅδη]. χὰ 40. (Π]16 
ΘΟΒΟ] θη. οΡκΙἄνροη : τὴν εἴςοδον 
ἱστᾷς καὶ χωλύεις. ΑΜ" τήνδε 
ἱρὰ παιάν] οι ον" νοη ἄθι ἄθη ὙΥ 65 
νοΡϑρουΡθπ θη Βοίθη νορβίδηθη 
υπὰ ἐφίστασαι --- ἐπέστησας ἰϑῖ 
ἴπ ἀθ1 ἄϊ!ορη Κρ ΔΟΙ6 «ἰοῦ Ζι "6- 
Ἰὸρθη.) 

940. σταϑεῖσα, 4α Ὦ. ἄθδη 
Βοίοῃ ἀρνν Θμροπὰ ὙΥΘΙΓΟΙ βΘ ἢ. -- 
τὸν πᾶρος μῦϑον, 801); 
μάτην, ψευδῶς εἰρημένον ; οὐ- 
δὲ νῦν δοχ ὥ, τὸν μῦϑον μάτην 
ἀχούσεσϑαΐζ σε. Ῥὰ5 ἀορμοϊίο οὐδέ 
ννῖ ἴῃ θη δ᾽ ΘΙ ΟΠ ΟΠ άΡῃ καΐ 
ὥς καί, Ζὰ 0. Ἀ. 160 (., τςς ὥσπερ 
οὐδὲ τὸν πάρος, οὕτως οὐδὲ τὸν 
νῦν. 
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ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 
σότερον ἐχείνους δῆτα δεῦρ᾽ αὖϑις πάλιν 

- ἌΝ Ν. - ,ὔ 2 γ - ’ὔ 

χκαλῶμεν, ἢ μοὶ ταῖςδέ τ᾽ ἐξειπεῖν ϑέλεις; 
ΑΥ̓ΤΈΛΟΣ. 

σοὶ ταῖςδέ τ᾽ οὐδὲν εἴργεται" τούτους δ᾽ ξα. 
; ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

καὶ δὴ βεβᾶσι, χὠ λόγος σημαινέτω. 
ΑΤΓΙΈΛΟΣ. 

ἁνὴρ ὅδ᾽ οὐδὲν ὧν ἔλεξεν ἀρτίως. 
φωνεῖ δίχης ἐς ὀρϑόν, ἀλλ᾽ ἢ νῦν χαχός, 
ἢ πρόσϑεν οὐ δίκαιος ἄγγελος παρῆν. 

ΔΗΙΑΝΕΊΙΡΑ. 

τί φής; σαφῶς μοι φράζε πᾶν ὅσον νοεῖς. 
« 

ἃ μὲν γὰρ ἐξείρηχας ἀγνοία μ᾽ ἔχει. 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

τούτου λέγόντος τανδρὸς εἰρήχουσ᾽ ἐγώ, 
πολλῶν παρόντων μαρτύρων, ὡς τῆς κόρης 
ταύτης ἕχατὶ χεῖνος Εὐρυτόν ϑ᾽ ἕλοι 
τήν ϑ᾽ ὑψίπυργον Οἰχαλίαν, Ἔρως δέ νιν 
μόνος ϑεῶν ϑέλξειεν αἰχμάσαι τάδε, --- 

944. τούτους, νγᾶπνεηα Ὦ. 
ἐχείνους 5αρίδ. ἴῃ οὗτος Ἰϊεσὶὺ οἷπθ 
ΘΗ ΡηΐθΓ δεῖξις, 415 1η ὅδε, νρ]. 
ΟΡ. 1014 ἀχούσομαι μὲν ὡς ἔ- 
φυν οἴχτου πλέως πρὸς τοῦδ᾽ 
{0ἀγββθυ5)" ὅμως δὲ μείνατ᾽, εἶ 
τούτῳ (άθι ΡΙΠ]οΚίθί 65) δοκεῖ. 

946. ΠὲΓ Βοῖθ νϑυηοιάθὶ 65 
Πρ 1οἢ, ἀἰα Ῥουβοηθη, νοπ νγ6]- 
ΘΠ επ 6" γοάρί, εἱς Ναιπθη Ζι πθη- 
πρη: 80 ἅνὴρ ὅδε 1685, ννῖο 908 
οὗτος, 801 τούτου τἀνδρός; 8389 
τῆς κόρης ταύτης 016, ον ΆΚ]65 
κεῖνος. 

841. δίκης ἐς ὀρϑόν, 50 
ἀλ55 ΟΓ' 65 Δυ}5 ἢδοίο ἀθ5 
Δ Γοα ΔΡΡΟϑ ἤδη Πᾶϊ, 6. 
μος ροῖροα, 16 65 516} ρ6- 
υῦμνιο, νϑ]. Τυῖριο]. ἤν. 9 εἰς ὁρ- 
ϑὸν φρονεῖν. Ὁ. Ἡ. 8563 τὸν φό- 
γον φανεῖ δικαίως ὀρϑόν. «-- 
Μὶιι χαχκός, ψοζὰ πάρεστι δυ8 
παρῆν τὰ ἄθηκθη ἰδὲ, νβὶ. 408. 

848. οὐ δίκαιος, ἀπ6}}- 
᾿γ σι ΠΟ ΕΞ 85: 

800. ἀγνοΐία μ᾽ ἔχει, πᾶμ!. 
τούτων, νὶὶδ Αἱ. 1050 δοκοῦντα 
ὃς χραίνει στρατοῦ. 

ϑῦ9. ἑλεῖν πιϊῦ ρουβόπ] ΘΠ πὶ 
(ΟΡ 50 ἢ] 56 η) υὑπᾶά 5Δο}] ] Π 6 πὶ 
ΟΡ]θοῖ, ννῖθ [ον γουθα ἀμ] 1] Π 6 Ὁ 
ΑΥὐι νόπ ΘΙ Ρ ΒΟΡῚ  ββρηᾶγο, λα- 
βεῖν τιϑέναι γρῆσϑαι (τὰ θ0): 
Ριπά. 0]. 1,.88 ἕλεν Οἰνομάου 
βίαν παρϑένον τε σύνευνον. Νεπι. 
10, 28 ἐχράτησε στρατὸν... καὶ 
στέφανον. ΑΘΒΜΠΙΟΝ 11. 11, 328 
ἑλέτην δίφρον τε καὶ ἀνέρε δή- 
μου ἀρίστω, ἀ. π. ἔλαβον υπὰ ἐ- 
φόνευσαν. 

ϑῦῦ. αἰχμάσαι τάδε, ἀϊε- 
5605 ΘΡΙαπ δ᾽ πᾶ θη, χαταπρά- 
ξασϑαι τῇ αἰχμῇ, διὰ πολέμου 
χατορϑῶσαι, νΒ!. Αἰ. ὅ5. Α᾿υϑάραοκϑ- 
ν0}} Ἔρως μόνος ϑεῶν, νᾶβ- 

5ᾺἈ 

945. 

900 

9ῦῦ 
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οὐ τἀπὶ «υδοῖς οὐδ᾽ ἐπ᾿ ᾿Ομφάλῃ πόνων 
λατρεύματ᾽, οὐδ᾽ ὁ διπτὸς Ἰφίτου μόρος --" 
ὃν νῦν παρώσας οὗτος ἔμτταλιν λέγει. 
Ρ] 2 Ἐυ σι δ ΡῚ 2 ν , 

ἀλλ᾽ ἡνίκ᾽ οὐκ ἔπειϑὲ τὸν φυτοσττόρον 
ϑθυτὴν παῖδα δοῦναι, χρύφιον ὡς ἔχη λέχος, 

ΒΙ Ν ἣν ἢ .: , 

ἔγχλημα μιχρὸν αἰτίαν ϑ'᾽ ἑτοιμάσας 
-- 

ἐπιστρατεύει πατρίδα τὴν ταύτης, ἐν ἡ 

Ροπά Πιἰομὰ5 251 Ζεύς ἀδη πράχτωρ 
4116 716 πο Ὠίηρο πδηηΐθ. 

3850. οὐ τἀπὶ 4. οὐδ᾽ ἐπ᾽ 
Ὀμῳ.. υἱὲ τοίου ϊβοιον Δι Π- 
οαἴίο Θθθ 850 βοιρδηηῦ, ννῖθ ἰὴ 
ἀοι" δ. Παρ ἀθ5. [105 248 
πη 252, ψνοη ἀθιν" 716πὸ Εν Ζᾷὰ!- 
Ἰυηρ [ιὔροη βἰγαίοηο Βοῖθ 216 }}, 
ἀὰ ἄοο! ἀΐα πόνοι ἀν Πγάϊβοϊθη 
Θιπρ να] Δ]16ἷη δά! θη. 16 πιθρκ- 
νυ ρα !ρ 6 ψεδιαδοδα ἐπ᾿ Ὀμφ. 
βίαιπαρά Βοναδι δα Αβια ]αιίοα ἂμ 
ἐπὶ Λυδοῖς. --- Μιιλατρεύματα 
πόνων, ΕΤΟΙ παν οῖίθη, νβρ]. 
Ζὰ Απὶ. 426. 6. (. 105 μόχϑοις 
λατρεύειν. -- ὁ διπτὸς μόρος 
(ν 6}. 156), πο ῥῆιψαι μόρον, θη 
Τοὰά δΥβο] θὰ ἄθσ πη, νρ]. δὰ Αἰ. 
284 λιϑόλευστος Ἄρης. --- 8116 
ἄθν Βοίθ βιγθηρ ΒΟΠΟΒΙΠΙΘὴ δίδις 

ἀθ5 δι" 205 ἀὸ5 [ρ] 05 ϑβάρδη: 
ΤΙ ο} ἀϊθ νον ] οι θη {{Π}}}1 4 6ῃ, 
ψν 6] 6 Ἐπαγγίοβ ὅθι δ. δηρὸ- 
ἴμαη, ἴῃ ΒΌΪρο ἀόγθη Πρ] 105 νοη 
1 πὶ ΡΒΟΒ σοῦ. ὑπ ΟΡ Ζι}" ϑδιΓὰ [Ὁ 
ὯΔῸΙ Γγάϊοη νου καὺ  νναν 6 "", 
50 βοαπῦρι ἱππῃ οἷπο Καὶ Δυνοκ- 
ἀδυϊυης δὰ ἀα5, νν ] 65. ἄθη ἅι- 
μδΡροΡη ἂυῦ5 [210}}85᾽ ΕΖ Πρ ρΡ6- 
βοὴν ἅγιρ νὰνΡ. Ὑ 8). ἀϊὸ ἀμπη] θη 
Βνδοιν ]ορῖο 432 

905. ὅν 66} δι! ἀθη Ἠδμρινο- 
ΡΠ Ἔρως συρΐοκ, ἀὰ ἀἶο ποραιῖ- 
γνθη ϑᾶϊ26 ΡΑνθα πο ἰβοὶ 20 ἴλβδδῃ 
πὰ ᾿οἾΒῸΡ βΌΒΡΡΟΟΙΘη. χὰ ἀἄθηκθη 
5η4.. Ὑ6]. ἀθη μι] οἸνθπ. ϑαιζθαι 
104{. .-- παρώσας, ΖᾺ} 85 οἷ τὸ 
ΒΟΒΙ ΘΙ οπά, ἀἰ551 πη] ρθη ὰ ; ἔμ - 
παλιν λέγει, ἐναντία, εϑδοϊ 

οηΐροροπ, ἄο ΒΥ αν. σανν]- 
ἀθν. Πὰς λέγει ἰδὺ ἄδι λέγον - 
τος δθ ρθη  θ ν  Θ5 06 }}}. ἤοιι. 1]. 4, 
851 πάλιν δ᾽ ὅγε λάζετο μῦϑον, 
9, 54 οὐδὲ πάλιν ἐρέει. (Υ. 8569. 
51 χὰὁ νον δομισοη [Ὁ] 16ά θ᾽" 
αναηά, νη τπᾶἂπ ἰδ ἀθβοινν ἂχ! - 
Κοὶν ἀδθ5 Βοίθη ἴῃ Αμβο]ὰρ ὈνΙηρὶ, 
ἀοΡ. ιβάγοκ ἢ} ἀὰθ νοῖὶ [ω10}}85 
Βονομ οι ἄθαι φβορθη ον 506}}}, 
να 61" 16Πη65 ΘΓ ρθη ψν1}}.) 

809, ἀλλά Κορε χὰ! Παυρὶ- 
580}8}6. Ζζυῦοκ: 16] 6 ἢ 1 ἃ] 5..., 
αἴοιυ ἀ)061 ἃτ5 δπάονη αν δηάθη. --- 
Ιη ἔπειϑε ἰδὲ χεῖνος 854, ἀ. ἢ. 
εγθαμνητει ΘΌΡ] οι. Υ6]. ἀϊο 11η]. 
5. 8... -- ἔχ ἢ, ἱπάθιι ἀοι' Βοῖο βἰοίι ἴῃ 
ΠΡΆΚΙοΘ᾽ ᾿ἀοάαηκοι γνογϑοίχζι; δός 
μοι, ἵνα ἔχω λέχος. δνν ὅν ]1ο}ι 
δόροι ἀΐθ θοβίθη. ΟαθΊ] θη ἔχ ὁ ἐ- 

8602. αι δυο ς᾽ 251. 2591 
νου τοι, Ηθι. πὰ) 86 Οδο ] 1 5[οἢ 
πἀπίον μαη ἐθιη δον, 50. ΟΡ ΠΠΘΡῚ (6 
Βοῖα νυν ϑάθ' ἐᾶρᾶη, ἃ ἰπη ἀ61" ̓  
{{πν Δ Ρ 6 1} χὰ χοῖμοη, 44 [ὁ] ἀθι" 
Δ᾽ εἰρὸ αὐαπᾷ ροννοβθη οὶ. 96 ἡ 
πη κΚ|α" οὐ χά] πὰ Βοῖο ΜΝ ἐσθ 6 1} 
ΜΙ ον 45 δι} 6οι ἰη ἐπιστρα- 
τεύει ταὐὰὶ εἶπε (1,165). - (θῖ6 
ΓΔ ἀον εοἀά. τῶν Εὔρυτον τῶνδ᾽ 
5 νοῦ Απήθιπ ἀπο ροἀηάοΓι. 
ΤΊρΡοη ἀαν πᾶη 3602, 609. ρ]ο ο)ν- 
[}}9. ἴοι, οἶπο ἀν ΑΥῺ 465 Βοίθδη 
Ζι πᾶ} 6 ζιὶ ἰροίοη. ὙΥ ΠΙΚάν ΠΟΙ ψγρΡ- 
56χι Πουιηὰπη 3039. ἴῃ οι" 367, ἴη- 
ἄθι Θ᾽ ΒΟΠΓΟΙΡΙ: τῶν ὁ ᾿ϊρύτου 
τήνδ᾽ εἶπε δεσπόσειν ὅρ. ΑἸ]οΐα 
ννοζι πᾶϊτι6 ἄδηπ Ποι. ἀϊὸ [016 ἤδοὶι 
ΤΡΔΟ 15. ΘΌΒΟ ΚΙ) 



᾿ τς ΖΤΡΑΧΙΝΙΑΙ.. 69 
ν 

- , ᾿ τῶν Εὐρυτείων εἶπε δεσπόζειν ϑρόνων, 
» -- Ἁ 

χτείνει τ΄ ἄναχτα πατέρα τῆςδε χαὶ πόλιν 
ἔπερσε. χαὶ γῦν, ὡς ὁρᾷς, ἤχει δόμους 
ὡς τούςδε πέμπων οὐχ ἀφροντίστως, γύναι, 
οὐδ᾽ ὥστε δούλην" μηδὲ προςδόχα τόδε" 

3 7} 2 , ",ὔ γ ,ὔὕ ’ 

οὐδ᾽ εἰκὸς, εἰπτὲρ ἐντεϑέρμανται πόϑῳ. 
, ἀῶ." Ν - - ἔδοξεν οὖν μοι πρὸς σὲ δηλῶσαι τὸ πᾶν, 

’ 2 « “- ,ὔ ν ’ 

δέσττοιν᾽, Ὁ τοῦδε τυγχάνω μαϑὼν πάρα. 
Α - Ν Ν , , - 

χαὶ ταῦτα πολλοὶ πρὸς μέση Τραχινίων 
ἀγορᾷ συνεξήχουον ὡςαύτως ἐμοί, 
κ«' 2 γ ’ 2 Ν Ν ’, , 

ὥστ᾽ ἐξελέγχειν" δἰ δὲ μὴ λέγω φίλα, 
᾿] 4, ᾿ 2 2 Ν }Ὶ , Εν 

οὐχ ἤδομαι, τὸ δ᾽ ὀρϑὸν ἐξείρηχ ὅμως. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

οἴμοι τάλαινα, ποῦ στοτ᾽ εἰμὲ πράγματος; 
τίν᾽ εἰςδέδεγμαι πημονὴν ὑπτόστεγον 
λ 9 - Η 2 δύ Ξβρνἢ ΕὝΜΡΕ. ’ αϑραῖον; ὦ δύστηνος, ἀρ᾽ ἀνώνυμος 
πέφυχεν, ὥσπερ οὑπάγων διώμνυτο; 

3θ4[. χτείνει ἘδΡθη ἔπερσε, 
νἶθ ΑἹ. 91 φράζει τε κἀδήλωσεν. 
-- ὡς δρᾷς βδομιιὲ δυῇ ἀϊθ νοη Ὁ. 
415 Βοννοὶβ Ρδ] ρον Απκαη!Π ἀδ65 
Ηδθι. βϑβθιθπθη ϑοϊανίηηθη; ἤχει, 
ἨφΡΆΚΙ65. 

300. ὡς δῖ 5οΙ ΡΟ σθολι, 4ἃ 
65 ΠΡ νοὴῆ Ρργβϑοηύῃ 506}, δ 21: 
ὅ99. οπη Ὁ. Ἀ. 1408 ὡς ἀδελ- 
φὰς τάςδε χεῖρας ἰδὶ --- ὡς τὸν 
αϑελφόν, περιβαλοῦντα ὑμᾶς ταῖς 
χερσίν. Ηἰθν νγᾶρο ἀϊ6 ᾿)θαϊαηρ 
ὡς ὑμᾶς τοὺς ἐν τοῖςδε τοῖς δό- 
μοις Πδοιδι βοζιναηβθη. θᾶ ον 
μιὔοθ!ο 10ῃ πρός, ΠΘ θ6  ἃ]5 δομᾶς 
[εν5 ἐς. -- πέμπων, πᾶ]. τὴν 
παῖδα. 
0. μη δὲ. “πρ..-δι δυδϑ 

ἀανίδι ἀὰον ἐὰὰ αἷνρ πίοι! δἰ] ά θη, 
80 νΘηΐρ 16 65 06" ΕᾺ]] 8, νρ]. 
“κι 280. 

308. Ζυβαὶϊζ 465 γοβοι ρθη Βο- 
ἴθ: 51᾽5 ἃ ἄἀοοῖ δ ὁ ἢ 56}» 
ΡΠ ΔΙ ΟΠ ΘΙ 16, ἀὰ 6... 

3711. ὙΥΊΘἀονΠο]υηρ; 408 Θθάδι- 
Κοηβ νοὴ 302. -- πρὸς μ. ἀγ.ὕ, 

᾿ ἷ 

᾿πιϊυϊθπα ἀρ ΟΡ 5 ΔΙ] πη ρ, 
ἀὰ ἀγορά ἶὸ νῖο 428 -- ἄ- 
ϑροισμα: ἀθππ 1οὰ5. ΟΡ Ζᾷ 16 
ἐν βουϑερεῖ λειμῶνι 188. ---σρός, 
πἴολῦ ἐν, ἱπάθηὶ πη 510} οἰννὰ 416 
Μθηρο Ὧἂὴ [μοι δ, 46 ἴθ ἀδι ΜΙ 6 
δἰαηά, μοραμάνάοροιὰ ἄθηκθη 1Π1.58, 
νυ 91.7..Θώ εΣ 

9313..“ὦ δ εἢ πο: 50 4455 1616 
1 ρον ρθ Κῦππρη, νρ]. Ζζὰ 0. 
(1008: 

814. ὅμως, 80. υὑπδηρθηθῆπι 
τηθῖη6 ΒΌΙΒΟΒ ΑΓ ἰδ. 

915. ΑΙ. 814 κἀνήρετ᾽ . “ἐν τῷ 
ἀρ εγμιαῃοῖ χυροῖ ποτέ. ΝΕ]. 0. νὰ 
11 
Ν νον. εἰς δ ἐ ὁ. ὑπόσε., 

ὙΝ 10 ΕἸ, 1980 βεβᾶσι δωμάτων ὑ ὑπό- 
στεγοι. --- Μιϊ πημονήν, ρθδέθηι, 
γ6]}. Απἰ. 888 δύ᾽ ἄτα. 

911. [0 ΑΓ Π 6, πᾶ 6 η]0 5 
4130 ἃ» 5ϊ1ϊ6, ννίο 160} ἃ 5 
οι θυ 16! 516. ἀϊθ΄’ ἴθ ἀδν 
Τιαὶ ὕνβαοιθ 465 Ζιροβ υπὰ Κῦ- 
εἰ ϑιο 6" ννᾶν, ΜΙ ἢ γον [ΡῸ- 



τὸ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

: ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ἢ χάρτα λαμπρὰ χαὶ κατ᾿ ὄμμα καὶ φύσιν 
βϑϑυπατρὸς μὲν οὖσα γένεσιν Εὐρύτου ποτὲ 

Ἰόλη ᾽χαλεῖτο, τῆς ἐχεῖνος οὐδαμὰ 
βλάστας ἐφώνει, δῆϑεν οὐδὲν ἱστορῶν. 

: ΧΟΡΟΣ. 

λοιντο --- μή τι πάντες οἱ καχοί, τὰ δὲ 
λαϑραῖ᾽ ὃς ἀσχεῖ μὴ πρέποντ᾽ αὐτῷ καχά. 

ΔΛΗΙΑΝΕΙΡΑ. 
β388ῦτί χρὴ ποιεῖν, γυναῖχες; ὡς ἐγὼ λόγοις 

τοῖς νῦν παροῦσιν ἐχτεετληγμένη χυρῶ. 
ΧΟΡΟΣ. 

πεύϑου μολοῦσα τἀνδρός, ὡς τάχ᾽ ἂν σαφῆ 
λέξειεν, εἴ νιν πρὸς βίαν χρίνειν ϑέλοις. 

πἷἰα να Ὦ. ἀϊθ Αὐβϑᾶρθη 665 [2]|- 
οἰ α5 ἴη5 ἀράδομίη!β. συν ῦοκ. 

919. Ὅφθν. ἀϊθηβιίογι ρα Βοίθ 
βοῦν: ἀὰ5 Εδιυθια ἱπάθηϊ 61" “ἃ 
ἀμώνυμος δηκηῦρίοηα δι πη 6 
11} ἀν ϑργδοιὸ Ποραιδρῦοκι, ΜΙ 
ἢ κάρτα νΒ]. ΑἹ. 1989. ΕἸ. 804. 
1210. -- κατ᾽ ὄμμα, αὐ 5Ρ6- 
οὐ θηι, αϑρθοίι; φύσιν, γένος, 
νι θ. 6. 211. ΕΝ] γ925: 

9850. μέν.. ἐνὸν πέρ ἀθν Βοῖδ 
εἰννὰ μητρὸς δέ ἴπὶ δίηπο Ἰιαϊ, νρ]. 
0. Ὁ. 44. [νὸν ἀὰ5. [ἄν ἀπ5 ὕ))6:- 
Πυὔδδίρο πιατρ Ἂς, γρ!»»Ζαὰ ΡῺ}. 3, 

381. ἐκαλεῖτο, 50΄ Ιᾶηρα 516 
ἀηΐθ ἄθη {ιν Ἰ ρθη ΜΚ ΠΟ, νβ]. 816 
Εὐρύτου σπορά τις ἢν; 

982. βλάσται, νῖο Ὁ. Ἐ. ΤΙΤ. 
0. ἃ. 970. Ζιι ἐφώνει ἰδὲ ἷστο- 
ρῆσανι τὰ. ἀδθηκοη. [μ16!ὰἃ5 Μ"ε- 
ἱπουθγίο (9117), νοῦ [ο]6᾽5 ΗθγΚαη[Ὡ 
πἰο 5. Ζ ὑνΊβθθη, ΜνΟῸ]] Θ᾽ πἰομι 
ΘΙ [ον ᾿ἀδηδοῖ σο ο ΡΒ  ῖ πὰ}. Ὠὰ- 
ΒΟΡ ἴον ἀὰ5 βανκαβιίβδοι δῆϑεν, 
ὡς δὴ φησίν. 

989, 16 ΟΠ οΥ ΓΒ ΡονΊη, δηἰρ βίοι 
ἀρθον ἄθη Τγυρ ἀ65 160 Πᾶ5, ἃ) 6} 
ΖΡ] ῖοῖ ἀϊο ΠΠηΐθθαθ ἀθ5 ΗθΡάκΚΙῸ5 
Ἐ} 1550 }Π ρθη ΚΙοΙάοι. ἀϊὸ ον ἄη- 
5ΟΒαηρ 465 ΘΡΒΙΘΙ 80 Οἷπ, (55 

516. 5ΟΠΘΙΏΡΑΙ ΠῸΡ δᾶρι! : , , Μῦροπ 
γῸΡ ΑΙΙθὰ ἀϊ6 χὶ αὐππάθ ρϑῆθη, 
γνϑίομο νυνὶ ἢ. παπάρθὶπ, ἀὰ ρϑρθη 
ἀἴοβθ 4116 βοηβιίρθη χαχοΐί χὰ θηϊ- 
50] ἀρ δἰηά.“ Ἰηὴ ἀἄἀθ'" Τμαὶ 
ἌΡῸΙ 5οινν θ νοῦ :,, ΕΡΘΊΠ ΟΝ πη! ο 
᾿πᾶπ ἅ0π0}} ἄδην δ)". δίνα ο. δηννάη- 
50! 6η, ννᾶρο δὺ' πίοι. οΡθθη ΠΗ. «' 
γρι. ΡΙΗ]. 901. Ευν. Μοά. 82 ὄ- 
λοιτο μὲν μή" δεσπότης γὰρ ἔστ᾽ 
ἐμός " ᾿“τὰρ καχός γ᾽ ὧν εἰς φί- 
λους ἁλίσκεται. --ο τὰ λ. καχά, 
Β0] 6 Π 6 ΘΙ] 16] ΝΙομ βηα χίβ- 
Κείίθη; μὴ πρέπον τ᾽ αὐτῷ, 
Δ ἀθὴ βηζοι δ Ζ ὃς ἀσκεῖ τὰ 
λ. χακά τὰ νοζίθιθη: ἀὰ 1Ππ|, ἄθι 
Ὀίθηον, νον ΑΙΙθπ ΖυΚοι, σθρδα 
βοῖπθο Ἠοθγρβομα Ὁ. τ άπΡῃα Πρ Ζαὰ 
5οῖπ, Ααολ μἴθυ Ὀ]1οΚὺ ἀθνΡ Νοθθη- 
βοάδηκα ἂη ΠεονΡ. ἄσπρος, ἄθιὰ ἀθ6ν- 
δἰοίομοη λαϑραῖα 8ομοπ ΘΠ π80}"- 
ΖΌΒΘΠ θη 5θΐθη. 

985. Ὠθῆπ ἰδ ὑνοθθ ΠἢΡ ηἰομξ 
δὰ Γαϊῃθη: ἀδῃον ἤραρο ἴον Θα0}.. 

388. εἴ νεν πρὸς β. κρ. ϑέ- 
λοις, νγνοΐοιπ ἀὰ ἀἴοι δ 5. }]}165-- 
560η Καπηβῖ, μη ΘΡΠ5.Π10}} σὰν θά 
Ζὰ 5160116η, νε]. 198. 814. (Ηδγ- 
πᾶπη εἰ μὴ... ϑέλεις.) 

- 
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ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 
2 2 ἘΠ Ἀ . 2 2 ’, 
ἀλλ᾽ εἶμι. χαὶ γὰρ οὐκ ἄπο γνώμης λέγεις. 

: ΑΤΤΈΛΟΣ. 
ἡμεῖς δὲ προςμένωμεν; ἢ) τί χρὴ ποιεῖν; 

ΔΗΙΑΝΕῚΙΡΑ. 
’ 3 ς Ω «.᾽7᾿ ΚῺ Ἂν 2 2 - ΙΕ" 2 2 ,ὔ 

μίμν᾽, ὡς οὁὃ ἀνὴρ οὐκ ἐμῶν ὑπ ἀγγέλων, 
ἀλλ᾽ αὐτόχλητος ἐκ δόμων πορεύεται. 

ΛΙΧΑΣ. 

τί χρή, γύναι, μολόντα μ᾽ ἩἫἩραχλεῖ λέγειν; 
δίδαξον" ὡς ἕρποντος εἰςορᾷς ἐμοῦ. 

ΔΗΙΑΝΕΤΡΑ. 

ὡς ἔκ ταχείας σὺν χρόνῳ βραδεῖ μολὼν 
ᾷσσεις, πρὶν ἡμᾶς κἀννεώσασϑαι λόγους. 

ΛΙΧΑΣ. 
3.42 δ ’ « - ’ » ἀδ, ’ 

ἀλλ᾽ εἰ τι χρήζεις ἱστορεῖν, πάρειμ΄ ἐγώ. 
. ΔΗΓΙΑΝΕΙΡΑ. 

ἢ καὶ τὸ πιστὸν τῆς ἀληϑείας νέμεις; 

9389. ἄπο γνώμης, ἄποϑεν 
γν., ἄνευ συνέσεως, γ8]. 6617. Ζὰ 
ΕἸ. 1121 ἄπ᾽ ἐλπίδων, 5οπδὶ ἄπο. 
τρόπου, σχοποῦ, δόξης. 
990. ΠὲΓ Ἕ(δον Κοπηΐθ ἀϊ686 

ΕΤαρο πιο ἢῦ ἱπὰπ, Ὑν 61} δ᾽ απο 41- 
Ι.0ηὴ {πηϑιᾶπάθη. ]θῖῦεη. τηυϑ55.6. 
θάΠον αὶ Ηθυμδπη ἄθη 65 ἀθπὶ 
Βοίδθῃ βϑρεθθη, ψϑίοιθη Ὦ. θηϊ- 
Ια586η Κοπηΐθ, τἀπὸ ζθαροη ΠοΡθ61- 

Ο ΖΌΒΟΙΘη οάθν ἀρ]. 
891. ὑπ᾽ ἀγγέλων, ν6]. 996. 

0. Β- 1018. Μὶϊ ἀλλ᾽ αὐτόκλ. 
Ὑ6]. ΑἹ. 289 τί τήνδ᾽ ἄκλητος, 
οὐϑ' ὑπ᾽ ἀγγέλων Κληϑεὶς ἀφορ- 
μᾷς πεῖραν οὔτε του χλύων Σάλ- 

πίγγος; 
994, ὡς ἕρποντος εἰςορᾷς 

ἐμοῦ, ἧς ἕρποντος ἐμοῦ, οὕτως 
εἰςορᾷς ἐμέ (ἕρποντα), ἀὰ ἂυ 7ἃ 
τ Δυρθη βδἰθη δῖ, 16 "]1η 
ἀηζοῦνθ55. Κρ]. σὰ Αἱ. 281 ὡς 
ὠδ᾽ ἐχόντων τῶνδ ἐπίστασϑαί 
σεχρή. (δ εάον Καῃη ἀδν ἄδθη. νοὴ 

εἰφορᾷς --- αἰσϑάνει αὐπἄηραπ, πο. ἢ 
εἰςορᾷς 5ἰαι1 465 πη Ἰοϊομίθη Τ οηό 
ΘΠ ϑομβοθοπθη ὁρᾷς; υἱάοη; 56- 
ΠΟΘ η ΟΡ θη.) 

995.. ἐκ ταχείας, ταχέως, νΆΙ. 
τ 113: ἑκουσίας. Αηΐ. 9004. δι᾿ ὁρ- 
ϑῆς. Ζι σὺν χρόνῳ οὐδὸν γρόνῳ 
(221) ἰγιτυ πῖον ποῖ βραὰ δεῖ, πὶ 
ἄδθη (ἀδροηβαὶζ Ζὶ βομᾶγνί θη. ΥὙβ]. 
0. 6. 1602 ταχεῖ σὺν χρόνῳ. 

9906. Ε}͵6ὸ ἀθπηπ ΨΙΡ Δ ΠῸ6Π 
ΠΡ αὐ Οὐ ΟΡ ΟΥ̓ 
πουθυῖ ρθη. 90) 16 Μεοίαρμον 
νοι ῬΗὔρθη 465. ΑΟΚΘΙ5, νἿθ ΡΒ]. 
1238 δὶς ταὐτὰ καὶ τρὶς" ἀναπο- 
λεῖν ἔπη, ν8]. τὰ Δηϊ. 851 ὑἐ θὰ ον 
τριπόλιστος οἶχτος. --- Μὶϊ πρὶν... 
καί νϑ]. Αηἴ. 250 παῦσαι, πρὶν 
ὀργῆς καί με μεστῶσαι λέγων. 

8398. Φὸ πιοτὸν τῆς ἅλ.: 
ἀϊ6 ζυ νον] 55 ρον ΔΒ ΓΒ ας, 
νθ}. 847. ϑδιαιῖ νέμεις δομϑίηι ἀ6 
50}0]1. ψεμεῖς 6 Ίθβθη σὰ ᾿άΡθη. 



12 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

: ΛΙΧΑΣ. 
2 , ’ [Ἵ ΔΊΩΝ 2 ν - 
ἴστω μέγας Ζεὺς, ὧν γ᾽ ἂν ἐξειδὼς χυρῶ. 

ΔΗΤΑΝΕΙΡΑ. 
, ς Ν ῳῷ 3, 05 , « [α᾿ 2) 

ἀθῦτίς ἢ γυνὴ δὴτ ἐστίν, ἣν ἥκεις ἄγων; 
ΔΙΧΑΣ. 

Εὐβοιίς" ὧν δ᾽ ἔβλαστεν, οὐκ ἔχω λέγειν. 

Ἶ ὃ ΑΓΤΈΛΟΣ. 
οὗτος, βλέφ᾽ ὧδε. πρὸς τίν᾽ ἐννέπειν δοχεῖς; 

ΛΙΧΑΣ. 
,Ἶ 7 2 , , --}) 3 , μ᾿ 

σὺ ὃ ἐς τι δὴ μὲ τοῦτ᾽ ἐρωτήσας ἔχεις; 

ΑΤΓΕΛΟΣ. 

τόλμησον εἰπεῖν, εἰ φρονεῖς, ὃ σ᾽ Ἱστορῶ. 
ΛΙΧΑΣ. 

4ρδηρὸς τὴν χρατοῦσαν Ζηάνειραν, Οἰνέως 
, , “ ».Ε ’ ΒΩ Ν .- 

χόρην δάαμαρτὰά ϑ᾽ Ἡραχλέους, εἰ μὴ χυρῶ 
λεύσσων μάταια, δεσπότιν τε τὴν ἐμήν. 

ΑΤΓΤΈΛΟΣ. 
-Ψ} ἊΓ. δ ΒΡ ᾿ ᾽ὔ "- ,ὔ 

τοῦν αὖτ ἔχρηζον, τοῦτό σου μαϑεῖν. λέγεις 
ΕῚ δέσπτοιναν εἶναι τήνδε σήν; 

ΛΙΧΑΣ. 

899. ἔστω μ. Ζεύς (τα Αηι. 
184)... ἢ}. »νεμῶ τὴν ἀλήϑειαν. 
Μι ὧν γ᾽ ἂν ἐξ. κυρῶ νβρ]. 0. 
Β. 149. 

402. 16 τη] }}Ὁ 5'οι ἀθΡ Βοῖθ 
οἷπ., πὴ ἀὰἃ5 ΟΡ [ΟΡ Ζιιβθίζθῃ, 
ΨΜΌ ΟΙ ἀϊ6΄ ννῦραϊρο ΕἸ ἀγϑιίη ἽΝ 86- 
ννᾶμγοη ᾿ᾶ88ι. --- βλέφ᾽ ὦ ὃ δὲ, 

- αρϑοάμην γθϑρίοα οἶδ" ἀδρίσο 
(ΡΙ ἀαλι5 ὕδρὶ. 509) αὐ ηι6, 516} 
ἢ" Οἴἴδη ἴῃ5 (ἀθϑίομτ, ἀ6 ἀπ νοῦ- 
Ἰορθη ἀϊθ6 Αὐρθὴ ἃ ἄθη Βοάθη 
μοίϊοδι, ΥὙεὶ]. 6. Β. 1121 οὗτος 
σύ, πρέσβυ, δεῦρό μοι φώνει βλέ- 

3 ᾿ 

πων Ὅσ᾽ ἄν σ᾽ ἐρωτῶ. 

4: ἐσ 
πρὸς τί 418. 

4ρ4. Νῆαρο οἴπηιὰὶ χὰ δηΐϊννοῦ- 
ἴθη, ὑγθῆη ὅπ Π6ὶ ϑίπηθη "Ϊ5:. θὰ 

ἐπ φοην ἤῆηθηι, 

δίκαια γάρ. 

ΤΠ 1ο]ὰ5 ὙνΙηΚοΙϊχῦρο δ !, ἀνπρὲ 
ἀδν Βοίο δυΐ ᾿οβυπμηϊα Βοδηῦννοῦ- 
ἴα 56 1Π 6" Βραρο, ψν θῖν .. ρ56- 
δοηῦθον ζὰ γράθη δῖ} 6. 

408 ἵ. Υ1Θ πὰ σον ΟΠ] θη Κ ον- 
᾿ὖν οἴου [... πὰ βοπὰὰ Νάιηθη 
πη διαπά ἀον ἢ. ἃπ, ἱπάθηι 6" 
ἃ ἀ5. ᾿6]οἰ ἀἱροηάθ εἰ φρονεῖς 
ΡΟ ἢ 80} Βοβοιιοὶά μὰν τπἰξ εἰ μὴ 
κυρῶ λ. μάταια, νΥόπὴ ἴσο} πίοι 
Θἴννἃ οἰ11|6 ΤΡ αμ }}} 46} 56}}0, ἃ. ἢ. 
πθίηθη Δυβροη ἰρᾶσθη ἀδΡῖ, 
408. τοῦτ᾽ αὐτό, τοῦτο, 

ἀὰϑ8 ΘΡο;, 1ἃ ἀδλ5, νν»ὰβ ἀυ Ζὰ- 
Ιοιτὶ Βοβαρι Πᾶ8}, δεσπότιν τὴν ἐ- 
μήν. Ὀῖθ ἄιβδογϑι Ραϑϑθηάθ Απᾶ- 
Ρβονὰ ψὶθ Ὁ. Η.1018 τοῦτ᾽ αὐτό, 
πρέσβυ, τοῦτό μ᾽ εἰςαεὶ φοβεῖ. 

409. δίκαια. γ ἄρ, ἀὰ88 ἴοῃ Ὦ. 
πηθίηθ (ἀδριθιθ νη. ΠΘΠΠ6. 
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ΑΓΓΕΛΟΣ. 

τί δῆτα; ποίαν ἀξιοῖς δοῦναι δίκην, ᾿ς 410 

ἣν εὑρεϑῇς ἐς τήνδε μὴ δίκαιος ὦν; 
ΛΙΧΑΣ. 

πῶς μὴ δίκαιος; τί ποτε ποικίλας ἔχεις; 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

οὐδέν. σὺ μέντοι χάρτα τοῦτο δρῶν κυρεῖς. 
ΛΙΧΑΣ. 

ἄπειμι" μῶρος δ᾽ ἦν πάλαι χλύων σέϑεν. 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

οὗ, πρὲν γ᾽ ἂν εἴπῃς Ἱστορούμενος βραχύ. 41 
ΛΙΧΑΣ. 

λέγ᾽, εἴ τι χρήζεις" καὶ γὰρ οὐ σιγηλὸς εἶ. 

ὲ ΑΓΓΕΛΟΣ. 
τὴν αἰχμάλωτον, ἣν ἔπεμψας ἐς δόμους, 
κάτοισϑα δήπου; 

ΛΙΧΑΣ. 

φημί" πρὸς τί δ᾽ ἱἹστορεῖς; 
ΑΤΤΈΛΟΣ. 

οὔχουν σὺ ταύτην, ἣν ὑπε᾿ ἀγνοίας ὁρᾷς, κς 

Δ10Γ. ὲ5 δίκαια διυρυ οὶ πὰ 
νΙΘἀονοΙ} ἀθν Βοῖα βρι12]5 δοῦναι 
δίκην υπά μὴ δίκαιος ὦν, 
ἃ. ἢ. μὴ ἀληθεύων, νρ]. 341. 
-- Μιῖν ἀξιοῖς δ᾽. ὃ. νοὶ. Ο. Β. 944 
εἰ μὴ λέγω τἀληϑές, δειῶ ϑανεῖν. 

Δι). πῶς μὴ δίκαιος“, νὰ 5 
50}} ἀΔ8 6 55θη 7 Μὶΐϊ τί ποικχί- 
λας ἔχεις (τέ πεπανούργηκας; 
τί ἐδολιώσω; ὅ861|01.)}, ννᾶ5 αϑὶ 
ἀν ἀὰ νου τᾶ προ ἢ ΦΓΘΕ 
ἀδη7 νβᾷῖὶ. 1121. ΡΒΠ. 180 ποικί- 
λως αὐδᾶσϑαι. 

Α1ι8. τοῦτο δρῶν, ποικίλλων. 
Δι15. θὰ [ἐομὰ5 5ἴοῇῃ δηςθγπθη 

Ὑ1Π, πᾶ ἴπ ἀονΡ Βοίθ ζυρῖοκ: 
οὔ, ᾿οὐχ ἄπει: απ βαγκαβιίβοι: 
ὄγϑι πῆ Γ΄ δὰ. δυΐς οἴπθ 
Ενγαρ οἷηυ Υδγιομθη δηῖ- 
συοῦίθη. 

410θ.Ὀ. 850 Γοάρ, ψϑπη ἅἂὰυ 

Βιι 551]: ἀδηη ἀθδη Μαπὰᾷὰ 
Καπηϑδί ἀπ ἀο00} δ΄ ηπι ἃ] πιο τα 
Βα] 16 η. ὌΝ ἃ ΒΟΠ ΘΙ] 16. 50.016 }- 
νυ γι Ποἢ νὸπ τάδ]: ρθη ΜΘηβοῆθη. 
ΒεΙ ιν. ΗΙΚοΙ. 5060 58ρ᾽ ἀ6Γ κῆ- 
ρυξ: Βούλει συνάψω μῦϑον ἐν 
βραχεῖ σέϑεν; ῬΒοβθαΒ: «“έγ᾽ δ 
τι βούλει" καὶ γὰρ οὗ σιγη- 
λὸς εἴ. 

418. κχάτοισϑα δήπου, ον- 
᾿πηθυϑὲ ἴον 16π65 ΜδἀΟΠ Θη5, νυ οἰβϑί, 
ηδοῖῖ ν ΘΙ ΟΠ " ἴοἢ ἴραρο. ΠΊΘ565 "6- 
780 1.., φΙσίο νν 6. ὁΡ δὺ}Γ 400 ἀΪϊ6 
δον ἄπϑοιία Απίννοῦῦ ρα}. (ΒᾶΠῸΡ 
ἰδὲ ΒΡα ΠΟΚ᾽ 5 χάτοισϑα δῆτ᾽ ; 41Χ. 
οὐ φημί ΘΠ ΡΘΙΝ110}.) 

419. ἣν ὑπ᾽ ἀγνοίας δρᾷς, 

ἣν προςποιεῖ ἀγνοεῖν 86}0]., ἣν 
ἀγνοεῖς ΑἸο556. Αι ᾿ᾶβ᾽ Ἰηδῃ 6}"- 
Κιᾶάγθη φαρη οτηὶ ἐρ'ἢ 01" 6α- 
ἐϊοπουΐάδς, σὐπυμϊαηδ᾽ ἔθ θαῆι 
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420 Ἰόλην ἔφασκες Εὐρύτου σττορὰν ἄγειν; 
ΑἸΧΡΑΙ ΣΙ 

, ᾽ 2 ’ , ’ ἈΝ ποίοις ἐν ἀνθρώποισι; τίς πόϑεν μολὼν 
σοὶ μαρτυρήσει ταῦτ᾽ ἐμοῦ χλύειν παρών; 

ΑΓΓΕΛ ΟΣ. 

πολλοῖσιν ἀστῶν. ἐν μέσῃ Τραχινίων 
ἀγορᾷ πολὺς σοῦ ταῦτά γ᾽ εἰςήχουσ᾽ ὄχλος.. 

ΔΎ ΣΠΝἬ 
, 

γαΐ.- 

4) χλύειν γ᾽ ἔφασχον. ταὐτὸ δ᾽ οὐχὲ γίγνεται 
δόχησιν εἰπεῖν καξαχριβῶσαι λόγον. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 
, , 2 ᾿Ὶ ’ , ποίαν δόχησιν; οὐκ ἐπώμοτος λέγων 

δάμαρτ᾽ ἔφασκες Ἣραχλεῖ ταύτην ἄγειν; 

ΛΙΧΑΣ. 
Ψ Ἁ ’ Ν - ’ ,’ ἐγὼ δάμαρτα; πρὸς ϑεῶν, φράσον, φίλη 

430 δέσσπτοινα, τόνδε τίς πτοτ᾽ ἐστὶν ὃ ξένος. 

190} 7)», οὐδ" ,, 16 ἀὰὰ ΒΪδ ιν --- 
μοὶ Ὁ. --- ἴῃ ΒΌ]ρο ἀρίποι" [ρθη 
π00 ἢ πὑηροκᾶμηῦ 516} |505 570. πάθη 
οὖσαν φοάδοι! τῖρά (ἐπ ἐϑ᾽ ἢ} 07) 4 
ἐΐογι 6 υ 61"5α7ι 675, ἐρηο» α,α1)), 
᾿Π 6} ἰδὲ αἴθ νου πἀ αηρ δ θι ἀπά 
ὉΠΚΙΑΡ, πο! Κῦπηϊα δρᾷς νν0}}} 
πὰ ἰπ ἀορθηνναῦν ἀν [ο]6 ροϑαρὶ 
ννοράθη. Μίἥαη [ᾶὰὶ νου αΐποὶ ὑπ᾽ 
ἀγνοίᾳ στέγεις, σκέπεις, ὑπ᾽ ἀγ- 
νοίας ἄγεις, Ἠονμᾶθη ϑροεῖς, 
πᾶπι!. ἄγειν; Μ ΘΙ μθ ἢ". δρνναρίοὶ 
πιὰπ ἧς σύ γ᾽ ἀγνοεῖς γονάς, 
ομΐι5. δ{{7)0 61) {τι δοὐϊοοί ἐρ7107᾽ 476 
ἔθ οἰηιμίας,, οὐδ" (νρ]. 400) ἧς σὺ 
τοὔνομ᾽ ἀγνοεῖς. Ὲ5 ΕΓ ΒΙΘΓΟ 
Κόπηϊο ΟΡ ρ᾽ΡῚ δοίη, πδοιάθιη 
μἰπίον ἀγνοεῖς ἀδ5 ἀδη]ίοιο γ ὁ- 
νάς δυβθοία! ]Θὴ ννᾶΡ. 

421. τίς πόϑεν μολὼν..., 
ΟΠ" ΜΟΙ] 8 ἀὰ ἄἀθπη Κιίθρθη, 
ὙγΘΙΟΙ ΘΙ". ....., ν8}]. ΖζΖὰ ΡΠ1]. 56. 

422. παρ ὦν, πιῖξ οἴρπθὰ ΟἸγθη, 
δὰ Ὁ. (. 1581. Δηϊ. 1192. 

428. (ἐν)ὺ πολλοῖσιν ἀστῶν. 
ὩδΔΟΙ 421. ΥρΊ. 571. 

424. ταῦτά γε, ο)θπ ᾿(ἴ6565, 
ἀἴθ565 δοι δήθ. 

425. ,,Ναΐί οα ἴα ἐγτηιοίγος οο- 
δἸξαγιϊδ δϑοίην δ Ἠργιηδηη Ζὰ 
ἔν. [γ]ι. Ῥαυν. 124. -- - οὐχί βο- 
516} ννῖθ 44. Πὸ" αθάδηκο Αθβοῃ. 
Αρᾶηι. 1809 τὸ γὰρ τοπάζειν τοῦ 
σάφ᾽ εἰδέναι δίχα. 

421. ποίαν δόκησιν, φιραηὶ 
ἔνε γιὲ ορτγητογιθηι 67γ)6ρα5} Ὠϊδ56 
")ὲῖ ΑΥ βίοριαπο5. πηὰ Ρ]αίοη. 56 }}1" 
ΒοθΡ πο ΠΟ 6. ΕΌΡ.6], ννϑίομο ἴπη- 
161 δἴπθη Βοιβθβοίμπδοκ νοη [πΠὍΠΪ6 
"ας, ἰδὶ ϑοηϑδὺ 461 {γὰρ 5οθθη ϑργὰ- 
ΟἸ"6 πίον ΔηΡΘΙΠΘ556η, ρᾶδ8. 8061" 
56} ΜῸΝ] σὰ ἄθιη ΟΠαΡακΚίο" ἀ65 
Βοίοη. ιν: να ἀαὰ πἷϊ δό- 
χησις! ἃ. '. ληρεῖς δοκήσεις λέ- 
γων. 

480. ΥΕ]. σὰ ΕἸ]. 103. 
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ΑΓΓΕΛΟΣ. 
«“ - Χ 27) [δ , , 
ος σοῦ παρὼν ἤχουσεν, ὡς ταύτης πόϑῳ 

’ ἢ - 2 ς , 

πόλις δαμείη πᾶσα, κοῦχ ἢ «“Τυδία 
Ἕ ) ; 2 ὅν Ὁ - Ἅ ΘῈ , 

σπέρσειεν αὐτήν, ἀλλ΄ ὃ τῆςδ ἔρως φανγεῖς. 

ΛΙΧΑΣ. 
. 3 , 2 2 ’ Ν " 
ἀνϑρωπος, ὦ δέσποιν, ἀποστήτω. τὸ γὰρ 
γοσοῦντι ̓ ληρεῖν ἀνδρὸς οὐχὶ σώφρονος. 

ΠΡΕΚΑΥΨΕ ΙΡΑ. 

μή, »ἷς σε τοῦ χατ᾽ ἄχρον Οἰταῖον νάτπτος 
Διὸς καταστράπτοντος, ἐχκλέψης λόγον. 
οὐ γὰρ γυναικὶ τοὺς λόγους ἕρεῖς καχῇ, 

Φι ὦ 2 , γ χ ε! 
οὐδ᾽ ἥτις οὐ χκατοιὸς τανϑρώπων, ὅτι 
χαίρειν ττέφυχεν οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς ἀεί. 
Ἔρωτι μέν νυν ὅστις ἀντανίσταται 

491 . [πὰ (οἴ! βοῖπθβ 516 ρ 65 
δος ἀον Βοίθ ἀγεῖδὶ βϑίηθν ἢθι- 
ΤΙ ΨΟΙ, ν 6] 6 ἀ6Ρ ΙΟμ ον ννοὶ5- 
το θ6Ὶ ἀἴοϑον ον πῃ) δ πο ὶ- 
1|ρὶ 1ᾶ885ι, θὰ 16Π6} 510} ζί πὰ δ οῦ- 
γηθπαὰ ἀον Ὦ. δυΐνν ιν, 50. σοάρθιὶ ον 
γῇ 510} ἴῃ ἀθν ἀν θη Ῥουβοη. --- 
παρών ογίππθι θἰ016Ρ ἀη 422. 

482, πᾶσα, ἀὰ ἀϊ6 (ἀδϑοαιημῦ- 
Ποῖ} πε] θ᾽ άθη ππιϑϑίθ ἄσγοι γ6ν- 
νγοΙβουαηρΡ ἀοΡ Εἰηζίροη. ϑδϑηθοᾶ 
Η. Θεὲ. 219 5αρὶ [οἱ : 0 βδαϑυθ 
αἴ6601" Εογπιαφθ ηιογέθηι ρα) ζι7 α 
ηυΐϊμὶ: Τίδὲ οι π οέα (0 ηππ 5 οοη- 
οἱαϊέ πτιΐ. --- ἡ Δυδία (γυνή), 
νου Π1οΙ,, 16 Πγά]50}}6 “5. ὙΥ 61}5- 
ΡΘΙβ0η, γ8]. Ζὰ 10. ὅ50. -- φα- 
νείς, πὸ Μδοιὺ ΒΡ νον Ρ 6- 
θΓΟΟΘΙ 6, νρ]. ζὰ 1. Νδοϊν ἄθιὰ 
ποραϊϊνθη ϑαιζριθάθ ποομηδ! ρα 
ὙΝ1οἀ ον οἸ ας ἀδ5 Ἠαυριξοάδηκοιϑ 
ὡς ταύτης πόϑῳ [{[, “ἰὼ χὰ 0. 
Ἦν 9971. 

Αϑ856. σώφρων, 5αἴυα ηιθηΐο, 
ἴπ ἈΡΒΡΡ ΠΡ ΟΠ Ι' Βοἀθιυμαηρ βορθη- 
ὕ})6 1: ἄθι γοσῶν, ν6]. ῬΒΠ. 804 
οὐχ ἐνθάδ᾽ οἱ πλοῖ τοῖσι σώφρο- 
σιν βροτῶν. 

490}. ὕενον πρός σε τοῦ. 
βίαι! πρὸς τοῦ Διὸς λίσσομαί σε, 
»6᾽ 680 ἔδ6 Ιουθηι (οὔίοεδίο7) 

νῃ}]. σι 0. (. 2560. ΡΠ]. 468. Ζοι5 
ννοθηῦ οὔθη ἃ 46 ΠΟ 6 πη 855: 
ἀοτὶ --- πίοι χατὰ νάπους, νοη 
ἀογυ! ον. -- ἄθη οππηθι" 1Ό]]6 πη 
απὰ βἰρα. 416 οὐ! βοὴ τηλ 61 
ΒΙ1|Ζ6 (σὰ ΕἸ. 1008). - ἐχκλέ- 
ψαι λόγον (42θ), οοίαγ6 ογαΐξϊο- 
πθηι, Μ ΘΠ πη νοΓ Πα] θη, 8η- 
ἄδν5 Αἱ. 189 χλέπτουσι μύϑους. 
γῈ]. ΡΙαῖο Οἶνῖι. ὅ, 4490. δοχεῖς 
εἶδος ὅλον οὐ τὸ ἐλάχιστον ἐχκλέ- 
στειν τοῦ λόγου. 

4838. τοὺς λόγους, ἀἄοίηθ 
ονιο, ἀϊθ ἀὰ βργίοιιϑι. Ὁ, ἢ. 520 ὃ 
μάντεις τοὺς λόγους ψευδεῖς λέγει. 

440. γριά ψιλά τὰ [ 6- 
"θη πίοι ᾿πμη6ν ἀθη56 10 6 πα 
ἀὰ ΤΙ611 (ΕἸ. 8500 πᾶσι ϑνατοῖς 
ἔφυ μόρος), βοπάονῃ ἐπὶ πῆμα 
καὶ χαρὰ πᾶσι χυχλοῦνται 121 {{᾿ 
-- οϊδηοῖνᾶ οἰρηθῦ 510} ἀϊθ Β6- 
τραοι αηρσοη 465 ΟΠΟΥΒ ἅπη; 50} 6 
516. ἅθεὲ ἀονὲ 416 νουζαρθηάθ δυῖς- 
ῥιο θη, 50 ἀϊδπθη 516 ἦθιει, ἀθν 
ἄθπ ΨΥ ΘΟ 561 ἀθν γαρά χὰ θοΡαλῖ- 
ὅθ. ἈΠ] οι. ΕἸ. 900 τοῖς αὖ- 
τοῖσί τοι Οὐχ αὑτὸς ἀεὶ δαιμόνων 
παραστατεῖ. 

441 (. μέν νυν, Ὁ. ΗΒ. 91 
θεοῖσι μέν νυν οὐχ ἰσούμενόν 
σε κρίνω. ὝΥοῦ παπη ἄθηι Ερο5, 



τὸ ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

3 »- . - - 

σεύχτης ὅπως ἐς χεῖρας, οὐ καλῶς φρονεῖ. 
τὰ 2 πὰ, ᾿ οὗτος γὰρ ἄρχει καὶ ϑεῶν ὅπως ϑέλει, 

χἀμοῦ γε" πῶς δ᾽ οὐ χατέρας, οἵας γ᾽ ἐμοῦ; 
ΠΝ Ἂ , 2 - } ᾿] ᾿ - -᾿ ’ 

αἰδώστ᾽ εἰ τι τὠμῷ τ ἀνδρὶ τῇδε τῇ νόσῳ 
ληφϑέντι μεμτοτός εἰμι, κάρτα μαίνομαι, 
Ν ἢ τῇδε τῇ γυναικί, τῇ μεταιτίᾳ 
μιῇ μηδὲν αἰσχροῦ μηδ᾽ ἐμοὶ καχοῦ τινος. 

ἃ - ἢ “-Υ η713 [5 δος ἷπ ἢ ΨΩ οὐκ ἔστι ταῦτ᾽. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐκ χείνου μαϑὼν 
4υ ψεύδει, μάϑησιν οὐ καλὴν ἐκχμανϑάνεις" 

εἰ δ᾽ αὐτὸς αὐτὸν ὧδε παιδεύεις, ὅταν 

"δὶ υνϑίοθιι 510} 8} ᾿Θἰβίθη "6- 
ννμν, ἀ855 χαίρειν τοῖς αὐτοῖς 
ἀεὶ οὐ πέφυχεν, ννἸἀοΥβίρ θη νν}}}, 
ἄθιν" ἰδὲ οἴη ΤΊΣ. γε]. ἷ2. πηι. 181 
Ἔρως ἀνίχκατε μάχαν. ἃ Β14 
"νὰν 8οοπ. Απακιθοη ἢν. 99 πρὸς 
Ἔρωτα πυχταλίζειν. Μὶι ἐς χεῖ- 
ρας, 80 ἀἃ55 6" Βαηἀροιη δοίη 

νρὰ, νβῖ. Ὁ. Ο. 9176 ἐς χεῖρας 
ἤλϑον πατρὶ χαὶ κατέχτανον. 
448 ἢ. ὙΥγΙὸ Ελοὸβ. 416 αὐίιον "6- 

ΒΟΡΡΒΟΙ, 580 Δ ἢ ἀϊὸ Μ Θπη5 ὁ  6η. 
δία! ἀθ5. ΑἸ οι θίηθη. 06} 586ιχ[ 
ἢ). βίδιοιι ἀὰ5. ὅρθοίθ!]θ: ἃ κ ἀ πἃ- 
τἀγλ !] 16} ἀὰ οἢ 16}, ννῖθ 16465 
γον, νρὶ]. χὰ ΑΙ. 158. Ὁ. Π|6Ρὲ 
ἄθῃ ΠοΡΆΚΙΘΒ: ἀΔ}161" 561 Δ 0} ἀ61 
Ηφθυ. πὰ 461" [016 Ζὰὰ νϑυΖθΊΠ θη, 
ΘΠ 516 ἄθιν Εροβ. δυ]ᾶρθη. (δίδη 
ᾶὰὶ ἄθη ΨΘΡ5. νυν θη, ἀὰ Ὁ). 
74 πίοι! νυν ῖϑθθ.. ον [ο]6 ἄθη ἤθι. 
ΡΠ Οἢ. Π6 06. )ὰ5 4081" ἀν 6 516 
Ζαμμαὶ ἴῃ ἀἴθϑο ρον πηθηάθη Αη- 
ΒΡ Ὅ0]6 γΟΡΆμ556126η.) --- οἵας 
γ᾽ ἐμοῦ δ χἀτέρας ἈΒ51 ΠΡ, 
βίαϊι οἵα γ᾽ ἐγὼ εἰμί οἂον ὡς 
ἐμοῦ, νθ]. χὰ 0. Ο. 810. ΡΪαι. 
ΎΠΙΡΟΒ. 2208 ὄντος τοῦ πάγου 
οἵου δεινοτάτου. 

445. ον θα 5] ρθη. Δ β881)- 
ΘΠ 5Γ.6]Παηρ ἀθ5. ΠΟ, ἀπά ἀθι [016 
ἀσνρο τε. τε (καί) “ἰθμὶ Ὁ. 
ΠΟΙ 6 ἀἴ ϑοηάθυηρ Ψ0], ἀπ856- 
Κορ νἷθ 1.2, 289 ἢ παῖδες νεα- 
ροὶ χηραί τε γυναῖκες. ἀαδῚ ΡΙαι. 
Ιοη 5385 ὃς ἂν ᾿χλαίῃ τε. ἢ 

φοβῆται. -- τῇδε τῇ νόσῳ, ἰα- 
ἄθι τῷ ἔρωτι 5ιαιι. ἀὸ5 (οιίοβ 
Ἔρως βϑάδοιι νὰ. 

440. μεμπτός εἶμι, ἐπιπλη- 
κχτιχή ὅ6}0]., βιᾶγκοῦ. ἃ]15 μέμφο- 
μαι, ἀὰ 1). ϑᾶροθη ΜΠ], "Ὲὶ ἄθπ᾿ 
νΊΘΙΊΘη [16 5ο ἃ 6 η 465. Π6ι". Κῦπηθ 
ἀὰ5 μέμφεσθαι πᾶ ῖ106}} ννοράθη, 
νϑ]. 65. 318. ἐπίμομφος εἶ φί- 
λοις. 16 δοιῖνο βϑάθυϊαπρ ννῖθ 
πιστός, στενακεός ἃ. ἃ. τὰ Ὅ "Ὁ: 
1091. 

447. [Ιο]6 151 ἀν Δ] 55 465 
ἀυνόμαι 5 πον 56" [1] - 
ΘΟ θη ([ν 5ἷθ, ἀὰ 516 ἀθι" [1606 
ΒΟΒα]Ιρ) απ ἃ ἀπ το ἃ 5 πἰομὶ 
ΟΝ θη [ἂν 1 6], ἄα [ο]ὶ 
ἀν ΘΙ θη. ἄθηι ΠΘι. νθ ΖΘ 1} 16. 

4490 [ΠὉ ἰδὲ ἤδυ. ἀδίη [ἢ Ρι  6 506}" 
ἴῃ ον {Ππνν ἤ 6 1} ρόννθϑθη, 50 ἢαϑΓ 
ἀπ πιο 5 αὐ θ5. ΘΟ] Ρηῦ: 180 ἀὰ 
ἈΠῸ. ἀθῖπ οἰροη ον 6} 61), 50 ὙΠ} 
ἄα, ννθπη ἄι οἰννὰ νυ πηϑομοϑὶ δά 6] 
Ζ 561η, δἃΪ᾽5 οἷθ πηράϊοι" οὐ 6 πη 
ννοράθη, ἃ. ἢ. ψ η15ὺ ἀὰ ἢ 11" ἀαροἢ 
ΘΙ] ΟΠ 05 Βοκροηηίη θα πἴοῦ. πνοὴ 
ὑμὰπ (νΡ}. 481 .1.), 50 νυ 181 ἀὰ ἂμ 
π46 ἀὰ5 (ἀοροηθθῃθ} ἀοίποι ΑΡ- 
816} ΘΥΤΘΙΟΙ θη, νρ]. 457 [Π --- ΜΙΐ 
ὀφϑήσει, νῖνϑι Νεὶ Πΐομῦ "6- 
56 6 ὴ 6 86 ἢ θἴη θη νὉ]. χὰ 207. 
Αηΐ. 106 οὗτοι διαπτευχϑέντες 
ὥφϑησαν κενοί. ἤοναι. Ερρ. 2, 
1, 112 ἑπυοπίο»" Ῥαγρίμίς πιοηάα- 
οἵο)" 
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Β) 

ϑέλῃς γενέσϑαι χρηστός, ὀφϑήσει χαχός. 
Β᾿, ΡῚ γ »- 2 ς 2 

αλλ᾽ εἰπὲ πᾶν τἀληϑές" ὡς δλευϑέρῳ 
ψευδεῖ καλεῖσϑαι κὴρ πρόςεστιν οὐ καλή. 
[᾿ Α ᾿ ) ᾿ “- , Ρ 

ὅπως δὲ λήσεις, οὐδὲ τοῦτο γίγνεται" 4δῦ 
, Ν Φ 7) ὁ ἌΝ , ' ῳ , 

σολλοὶ γὰρ οἷς εἰρηκας, οἱ φράσουσ ἐμοί. 
χεὶ μὲν δέδοιχας, οὐ χαλῶς ταρβεῖς, ἐπεὶ 

Ν Ἁ ’ - , ᾿ ᾿ ,ὔ » 

τὸ μὴ πυϑέσϑαι, τοῦτό μα ἀλγύνειεν ἂν" 
τὸ δ᾽ εἰδέναι τί δεινόν; οὐχὶ χατέρας 

πλείστας ἀνὴρ εἷς Ἡραχβῆ ἔγημε δή; 

χοὔπω τις αὐτῶν ἔχ γ᾽ ἐμοῦ λόγον χαχὸν 
2 ,ὔ 2 2 , ἘΣ ε! 2 ᾿Ὶ 32.»ϑΟ Ε0Χ ᾽ 

ἠνέγχατ᾽, οὐδ᾽ ονειδος᾽ ἣδε τ΄ οὐὃ ἂν δὶ 

400 

χλαίνης, τὰ Ὁ. Β. 1. 

’ ΦΕῚ «ὦ , - - 2 , 2 2 " 

χὰρτ ἐνταχξίη τῷ φιλεῖν, ἐπει σφ᾽ ἐγὼ 
2» δὴ .λ λέ 2 γ 
ῴᾧχτειρὰ δὴ μάλιστα προςβλέψασ᾽, ὁτι 

458. πᾶν τἀληϑὲς εἰπεῖν, 
ννὶθ 474, ἴῃ Ρυοβϑὰ πιϑῖδὲ πᾶσαν 
τὴν ἀλήϑειαν, Κυΐρον σὰ ΤΊαΚ. 6, 
ΙΓ : 

484. Ὧδν θαιῖν Ἀ551}}}ΠΠ 0} να 
0. Β. 1209 ᾧ ἤρκεσεν .... ϑαλα- 
μηπόλῳ πεσεῖν. 1)6ν ΗδΡοΪὰ νὰν 
ἐλεύϑερος. ν»ῖο ἴῃ ἀθνΡ Πογοθηζοῖϊ 
αἴ ΤΡ αρουίοη ἀθι" ἀπακίθη ἀπ γ0}}- 
ννορ ἴγοίς Μἄπποι", οἴϊμπια 5. [ἀν 5}}1- 
θη (ἀθβο θα 51η6. κὴρ 
οὐ καλή, εἴη ΒΙΘοΚΟπ, (6. 
Κοιη ΘΓ ΕΠ 6 ΒΥ Ιηδὺ, 10 ΡΒ]. 
417 ὄνειδος οὐ ἡδεῖς 

458. οὐδὲ τοῦτο γίγνεται, 
ον ἀδὰ5 οι πἰ ἢ Δη. 

451. ταρβεῖς 58ιαῖι δέδοικας, 
νθ Ὁ. Π. δ4 ἐπεὲν ἄρξεις, 
ὥσπερ κρατεῖς, νρ]. 489 τὸ μὴ 
πυϑέσϑαι, τὸ δ᾽ εἰδέναι, τὰ Αηϊ. 
590. 1061. 

48. τοῦτο, 4ἃ5 6 )6η, νρῖ. 
Ὁ. (. 504. θ40. 

400. 16 ΔΗ 6} ]|50}}6 ΨψοΡρθη- 
ἄυηρ πλείστας ἀνὴρ εἷς πονὶ 
ἄδη Βορν ἀθν Μεϑηρο, νΒ]. ὅ99 
δύ᾽ ουσαι μίμνομεν μιᾶς ὑπὸ 

Χοι. πᾶ}. 
1, 9, 22, δῶρα πλεῖστα εἷς γε 
ἀνὴρ ἐλάμβανεν. Ἐπν. δνακ]. 8 
πόνων Ἰ]λείστων μετέσχον εἷς 

" ἀνὴρ ἜΡΟΝ Μοὰ. 1081 παῦρον 

γένος ἐν πολλοῖς. (Π ρόθθη πο 5 
ΡΙΗ]. 1844. ΑΙ. 1840. 0. Ἐ. 1380. 
ὙΠ νβίπηῖρ νορθᾶηάθη Μίδηοπο 
ηΔ 6} ἃ. 8601]. ἀνήρεις, ἃ. ". 
ἀνάνδρους, δ]οίοιν!} ον Δυῃρ- 
ἴραιθη οὐδ νην θη, ἴπ ἀοροθα- 
5α12 ἀ6ν ἐηηύμρ᾽.65, ἀνάρμοστοι, Ζὰ 
ἄδθη οογμ᾽:65, συνήοροι.) ΕἸηῖδ 6 ἀδ 
πλεῖσται ἐ βδ ξῶ ἀϊὸ δοιο θη δὰ: 
ΜΙάθα, Αὐρὸ, δίοβανα, Αϑγάδηιοία, 
ἀϊὸ ΤΙοϑιάθη. 

402. ἥ δε τε, πηι]. 
ἐνέγκαιτο ὄνειδος, νβ}]. ῬΙΗ]. 
τὰ ΕἸ]. 89θὅ. 

4ρθρ8. 5615: ψοῆη δεν. 
δᾶπζΖ ἴἷῖῃ 8516. νϑρκομιηθη 
νν ἅτ 6. [μιοΐδη. ῬΦΡΘΡΥ. 22 τοσοῦ- 
τος ἔρως τῆς δόξης ἐντέτηκεν αὖ- 
τῷ. ϑορὶν. ἤν. πὸ. 678 «ἐντήκεται 
(ὅ ἔρως) πνευμόνων ὅσοις ἔνι 
ψυχή. ΕΙ. χὰ ΕΠ. 1311 μῖσος πα- 
λαιὸν ἐντέτηκέ μοι. 
464 γΞὶ. 812 ἐπεί νιν τῶνδε 

πλεῖστον ᾧχτισα Βλέπουσ᾽ . ὅσῳ- 
περ καὶ φρονεῖν οἶδεν μόνη. Ηἰδι 
ρος. 1). σὰ οἴπο Κἰοίπθη [δ] 
ἀδδι διδοῖ 510}. 5605 ι, ἀὰ ἴδτ 
οἰχτεῖραι πἴοις. ἃ ἀθπὶ νογῦρο- 
βοῃϊζίθη αναπάθ Ρογαϊα,, πάσα 
56. οὐδὺ ᾿ἰμ θυ ο" ἄθη νν ἀἰιρὸῦ Αἢ- 
1455 ἀθ5. Ζιυροθ. βόρθη Οἱοπα! α 60- 
ἴδ ροη Παίίο. 

2 γι 
οὐχ ἂν 

115. 
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᾿Αβδτὸ χάλλος αὐτῆς τὸν βίον διώλεσεν, 
χαὶ γῆν πατρῴαν οὐχ ἑχοῦσα δύςμορος 
ἔπερσε χαδούλωσεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
- 3: δείτω χατ᾽ οὖρον, σοὶ δ᾽ ἐγὼ φράζω καχὸν 

Ν 9 μ 

πρὸς ἄλλον εἶναι, πρὸς δ᾽ ἔξ! δι ἀψευδεῖν. ἀεί. 

ΧΟΡΟΣ. ἯΙ ΕΝ 
Ατοπείϑου λεγούσῃ. χρηστά, χοὺ μέμψει χρόνῳ: 

γυναιχὶ τῆδε, κἀπ᾽ ἐμοῦ κτήσει χάριν. 

ΛΙΧΑΣ. 

ἀλλ᾽ ὦ, φίλη δέσποιον᾽, ἐπεί σε μανϑάνω 
ς ϑνητὴν φρονοῦσαν ϑνητά, χοὐχ ἀγνώμονα, 

χᾶν σοι φράσω τἀληϑὲς οὐδὲ κρύψομαι. 
418 ἔστιν γὰρ οὕτως, ὥσττερ οὗτος ἐνγέτεει. 

ταύτης ὃ δεινὸς Ἱμερός ποϑ᾽ Ἡρακλῆ 

διῆλϑε, καὶ τῆςδ᾽ οὕνεχ᾽ ἡ πολύφϑορος 
καϑηρέϑη πατρῷος Οἰχαλία δορί. 
καὶ ταῦτα, δεῖ γὰρ χαὶ τὸ πρὸς χείνου λέγειν, 

405. ΝΕ]. 25 υπὰ 432. 
401, ἢ. γιοῦ τ βρη. ἃ}, 45 

γον] π155 ἀθ5. ἤρθν. σὰ [016 σὰ "}8- 
βΡΡΘΟ 6 π, ἀπά [ΟΡ ον. παν ΑἸ Π1ο]ι- 
ΕρΚοὶν νομὶ Πυἷομα8. Μ|ΕΣ δεέτω 
κατ᾽ οὖρον, ξδ6!Ὲ 65 ἀδθπη 
ἡπ 6 ῚΠ ἃ] ὸπ. υὑπροϑιῦθ! δοίη θη 
Πιαὰὺ, ϑιμιηὶ ἄθῃ γγονῖθη π 80} 
ΑΘδ6}). ὅθρι. 696 ἐπεὶ τὸ πρᾶγμα 
κάρτ᾽ ἐπισπέρχει ϑεός, ἴτω χατ᾽ 
οὖρον, ἄθδῃηὶ ἀθάδηκθοη ΠΔΟΪῚ ἃ 00}. 
0. Η. 1458 ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἡμῶν μοῖρ᾽, 
ὅπηπερ εἶσ᾽, ἴτω. 

4085 ἢν Ρᾶραίαχὶβ βίαι! : Μαρϑὶ ἀὰ 
δυο βαροη Απάθλο Βἰπιοη ΒΟΓΡΘ 
Βα] θη, τη" σοσοη ρον τοάθ ρου δά θ 
ἤθνδιι5.::}}. 1: 296 . ἄλλοισιν δὴ 
ταῦτ᾽ ἐπιτέλλεο" ὴ γὰρ ἔμοιγε. 
ΡΠ. 1120 στυγερὰν ἔχε ἀρὰν ἐπ᾿ 
ἄλλοις. --- Μιῖϊ κακός, ψευδής, νϑΕ]. 
940. 

418. Ἐπὰν. ΑΙΚ, 816 ὄντας δὲ 
ϑνητοὺς ϑνητὰ καὶ φρονεῖν γρεών. 
νεῖ. ΡΉΗ]. 1006. -- ἀγνώμονα 
(οὖσαν), ἀσύνετον, ἐγερηΐίογη, 0. 
(. 80, ννῖθ εὐγνώμων οἵν αοημιίδ, 

ἀ6γ οἷη ΒΊπμδθθθα, παί. ον 
Μ|ά. 209 τὸν οὕτως ὠμόν, τὸν 
οὕτως ἀγνώμονα. ᾿(Δπάθγο γορθῖη- 
ἄθη ϑνητὰ κοὐκ ἀγνώμονα φρο- 
νοῦσαν.) 

414. τ λνἀνδιντουν δῖ -δίοῖ 
"6" 4! 06η, . 047. 5 

4175. ΝΜ δεν ἀοι" Βοίδ.. 
410. ᾿Αϑγπάοίοπ, νν6}} ὅτι ὃ 

ἵμερος διῆλθεν Ἡραχλέα. ον Αν- 
ἘΚ6Ὶ, 61} [1οΠ 5 162ι χυρίθθι 
νγὰβ ἀον Βοῖδ Βδυίομι δὶ μαϊῖα, νρ]. 
491Ὲ, ει πιο τε τ ΡΙ π 616 Ὑγ6:- 
θαπρ απ [016 βεμοπ ἄθι Μουᾶθ ἀθ5 
ΠΡΠΠ 105. νοΡΔα5] 86. 
ΠΣ σὴ πολύφϑορος, ἀϊθ ἴα 

ΒΟΙρ6 ἀᾶνου ἴη 50 6 168 
νον άθΡυ ἢ διοϑδιῦν"ο, νρ]. ζὰ 
0. Ἀ. 27 ἡ σύμμαχος Δίκη ξυν- 
είη. Ο. (. 1089 τὸν εὔαγρον τε- 
λειῶσαι λόχον. 

418. πατρῷος ἀθ5 Ἠϊδιυ5 Π8]- 
ΡῈ δἴαιι πατρῴα, νῈ ]» 588: 

419. Απύννουα δυῇ 449, Μὶὲι 
δεῖ... λέγειν, Δα νἃ5 [ὃν 
1 ΘΡΙ Ομ τ, ἴπὰ ἴῃ ἀθίπθη Αὐρθπ 



. ΤΡΑΧΙΊΙΝΙΛΙ. 

3)... Ξ. ’ 31:25 2 ’ χὰ 

οὐτ εἰπε χρύπτειν οὐὐ ἀπηρνήϑη ποτὲ, 

ἀλλ᾽ αὐτός, ὦ δέσποινα, δειμαίνων τὸ σὸν 
μὴ στέρνον ἀλγύνοιμι τοῖςδε τοῖς λόγοις, 
ἥμαρτον, εἴ τι τήνδ᾽ ἁμαρτίαν νέμεις. 
ἐπεί γε μὲν δὴ σπτάντ᾽ ἐπίστασαι λόγον, 
κείνου τε χαὶ σὴν ἐξ ἴσου χοινὴν χάριν 
χαὶ στέργε τὴν γυναῖχα, χαὶ βούλου λόγους, 
τὶ » 5 , ἀν 5. Ἷ 2 , οὺς εἶπας ἐς τήνδ᾽, ἐμπέδως εἰρηκέναι. 

3 τ ΄“ῳ ὡς τἀλλ᾽ ἐχεῖνος τιἀντ᾽ ἀριστεύων χεροῖν 
-- - 7 "ὕ γ [χ 2 [4 ΒΩ τοῦ τῆςδ᾽ ἔρωτος εἰς ἅπανϑ᾽ ἥσσων ἔφυ. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

ἀλλ᾽ ὧδε καὶ φρονοῦμεν, ὥστε ταῦτα δρᾶν, 
χοῦτοι νόσον γ᾽ ἐπαχτὸν ἐξαρούμεϑα, 
ϑεοῖσι δυςμαχοῦντες. ἀλλ᾽ εἴσω στέγης 

ΘΒ βο ΔΙ ρι, ν6]. ΕἸ. ὅ17 ἐρῶ γὰρ 
καὶ τὸ σόν. 
480. εἶπε, ν»ῖθ ̓ φράξω 4θ8. 
488. ΑΙ. 114 τέρψις ἥ δὲ σοι τὸ 

δρᾶν. ΝΕ]. Ζὰ 144. νέμεις, 
νομΐἴζεις, οΐονπ ἀπ ἀᾶδ8 ἃ] 8 
γοΡβομθη δοβιοθϑδῖ, πἢ}" δη- 
γΡϑοϊποϑβί. 

484. ὕεθεν μὲν δή πὰ ΑἹ. 877. 
ΕΡόθπβο Εν. Ηδ]. 1269 διδούς γε 
μὲν δὴ δυςγενὲς μηδὲν δίδου. 

481. ὝΥῸ]16 ννἂᾶβ ἀὰ ραοβαρὶ ἴῃ 
ΒειγοΙ ἀθι [οἷο ἴθδι ροβαρὶ μὰ- 
"θη, ἀ. ἢ. 1.55 ἀδθῖηπθ Υογί νυ} 
νυοράθη. : 
488 [. [1,. τηοἰϊνιγῃ βοῖηθ Βι[ίο6, 

Ὁ. πιῦσθ ὑυπὶ 65 (ἀβθιμα}}}5 ν᾿ 16 ὑπ 
ἴΠΡΟΡ 56 ]|ῦ5: ὙΠῸ ρόρθη [ὁ]6 
Γρθαη ἢ] .ἢ) δοίη, ἀδηι, 4855 516 ἀ4- 
ἄσυροῖ ἄθη ἤδγακ]οβ ουρθυθη ν Γά 6, 
ὙΘΙΟΠΟΙ" βοηϑδί δἰθίβ ϑίθρον ἄθι [016 
δἄπιοι. θυ] θρθη 56]. Π6Γ ]οἰζίο α6- 
ἄδηκο ἰδ δον ἴῃ ἀ6 νου ἴ,. υη- 
θΘα θ᾽ ρίθη ΑὐἝαβϑδαπρ, νγ 8}, 
ἀλ855 Ηργ. ἀσγοῖ ἀΐθ [ἴθ 6 σὰ [016 
βϑίπθη {πίοῦρᾶπρ ἤηπάοι. (Βορρκ 
γᾶ 488. 89 Βἴηϊον 4718 ζΖὰ 516|- 
16, ψγὸ 516 ἀπγοῖαιβ ὑπρα55θπα 
νυν ἄρ θη.) 

--- 

490. ΝΕ καὶ φρονῶ, νυἱἱΐ 
Βοζυρ δι 442 οὐ καλῶς φρονεῖ, 
δῖπ 561|ῦ0 50 50 νογϑιίδηᾷ!ρ, 
ἀ16 [ο]6 ΓΡϑαηά ἢ} σὰ Ρθομαπάθ]π. 

491 ἢ. [πάφιῃ Ὁ. ἄδη ὅργαοὶ 441 ἔ, 
' ὅϑδίηηθ παῖ, δρκᾶν. 56 πἰομξ 
ἀἄσνο 106 ϑομα]ά --- ἀα ον 
ἐξαίρεσθαι, 46 5:ὴ᾽, κἶίνο αἰΐο 67) 
-- (16 10} νὸῆ διιϑ8θὴ [6 Ζυβθ- 
ναοί Κυδηκῃοὶῦ ουμόμθι, ἀ. ἢ. 
ἰοῦ ἀὰ5 [1608] ἄυλον {Ππ|πτἰθ θη 
ΠΟΘ 56ΘΠ] ΠΏ 61" ἸηΔο θη Ζι ΨνΌ]]6η. 
1016᾽5. Εἰηζυρ ἰπ5 Ηϑὺβ ἰδὲ ἀϊθ ν ό- 
σος ἐπακτός (ν8}. 445. 316 πη- 
μονὴ ὑπόστεγος), γΈ]. Εν. ΠΙΡΡΟΙ. 
918 μῶν ἐξ ἐπαχτοῦ πημονῆς ἐχ- 
ϑρῶν τινός; ΑἸ]οΐπ ἰπάθμι 5ἷ8 οἷπ 
Βπιβορεπίγοίθη δορθηῃ 485 νου ᾶ]- 
Ὠἶ55 ΠΡ Ὸ5 δἰίθη χὰ [ὁ]16 8415 οἷ 
ϑεοῖσι δυςμαχεῖν Ἰ)οφοίοιπεὶ --- σὰ 
Αηΐ. 1106 ἀνάγκῃ οὔτι δυςμαχη- 
τέον πο 868 160}. 516. ἀδθπὶ Ἔρωτι 
ὅστις ἀντανίσταται κτλ. 50} 151 156} 
οἷπθ ἴἢπι ἰσοιπάθ ΒοΖιθαπρ ἀμ ΟΡ, 
ἀὰ 76 π6} ὅρυιοὶι ἀ06}) πῸ νοη ἄθιν 
8111, Ὑ ΘΙΟΙΟΡ ἴβηοΡ [16 βπθί βιιπρς 
]ἀογβίθυ. --- οὔτοι. ..7ὲ; .: 
0. Ἀ. 629 οὔτοι χαχῶς Γ᾽" ἄρχων 
τος. Ὁ. ( 6056. ΕἸ. 768. 

τὰ. 

480 

490 
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χωρῶμεν, ὡς λόγων τ᾽ ἐπιστολὰς φέρης, 
ἃ τ᾽ ἀντὶ δώρων δῶρα χρὴ προςαρμύσαι, 

θυ καὶ ταῦτ᾽ ἄγῃς. κενὸν γὰρ οὐ δίχαιά σε 
χωρεῖν, προςελϑόνϑ᾽ ὧδε σὺν πολλῷ στόλῳ. 

ι ΧΟΡΟΣ. 
πὰ ϑο νὴ 

Μέγα τι σϑένος ἃ Κύπρις ἐκφέρεται νίκας ἀεί. 

χαὶ τὰ μὲν ϑεῶν 

δθυπταρέβαν, καὶ ὅπως ΙΚρονίδαν ἀπάτασεν οὐ λέγω, 
οὐδὲ τὸν ἔννυχον “Ατδαν, 

4038. λόγων ἐπιστολαί (ΔΙ. 
Ἴ81) ἴθι ἀδροηϑαὶζ Ζὰ ἄθη Τ ΘΙ ]δὰ 
ἀντίδωρα: γθη6. 50}} ἴῳ. ὕλονθνία- 
ὅθι (φέρειν), ἀϊθ διῦρα 0} ἰγὰ- 
δϑθη (ἄγειν). 

494. προςαρμόσαι 1155. ἴω. 
νου ἀντάξια δῶρα νεγϑίθ!θη, ννἅῃ- 
το πὰ [). βοίιο ἂμ ἐὰϑ γνα{{ιεγι Π6;»- 
ομϊἱ α«ἀαρέαπ αι ἀθακι. 

498 [Ξ. δ ὈΠ 55} Γι} 6} αν θδάθιι- 
ἐὰπρβν δ ἰσοηΐϊθ: οἷὴ 50 ΘΙ Π68 
ἀἀοβοιοηκ ἀνία. πἴονε. ἀπουνν θυ] 
ΒΙοΙθΡοη. Μὶι δίκαια νρῖ]. 409. 
491 {- Δὴ ἀϊδ ϑϑηίθη 441 ἔν πὐὰ 

ἂἃῇ αἴθ πὶ νον ουρου (459, 492) 
δηροβίθ θη. Ἰδο νοι ροα. ἀηκηϊ- 
Ρίοη4 [Γἄμριὶ ἀθι ΟἸνον" 5: ,,1π|- 
ΠΙΘΡ 1 δορὶ ἀΐϊὸ Ποῦο : ννῖθ 516 
ἀϊθ ρον αἰ ρϑύθη Οδιου Ρονν ἅΠ ρὶ, 
80 διαὶ 516 αἰϊεΐη ἀθη ρονν] ρθη 
Ἠοϊάθη ΠογάκΙοὸ5 ἀπά ἤθη διρομι- 
Βοῖι χὰ ἄθιν ἰιοίβϑθη Καιηρίδ ὑμὶ 
ἄθη Βεβὶίζ ἄθῦ ἢ). ροιγίοθοη, ἰὼ 
ἀθββθη ΕοΪρο Ὁ. ἄθιι Πον. [οἹρίο."" 
νοη ἀὸῦ ρόρθην ἅν βοὴ Βοννἅ ι|- 
βαρ ἀανροῖν 606. σὰ [οἷο νοηθοὶ 
ἀδν (μοι 8οίπθη. ΒΚ ἂν απὰ 
0! ἀονὶ ἀθη Καμιρ, ἄθὼ ἤθν. δἰ ηϑδὶ 
πὰ Ὁ16 θδϑιίαπά, ἡ ΘΙ. ΘΓ 16 χι 
υηΐροι ροννουλοη δι. 50. 1 ἀὰ5 
δοηβὶ αηὦ ει ἴθ ἰεθπα θη. (οη- 
ἰγαϑί. 

497. Κυρτνὶϑ {νᾶρι 6185 δον ]- 
{56 5᾽ ΟΡ ποθι 0}! ἀὰ5 θη Καμρ [ὃ 
ἀσύαμ: Μιι σϑένος νίκας νρῖ. 
180 χράτος νικηφόρον. 0. (. 1089 

εἴσΡρνν οι 11. 15, 

σϑένος ἐπινἔκειον, τι ΕἸ]. 85 γνέκῃ 
καὶ χράτος. Μῖι ἐκφέρεται, 
ἀποφέρεται, γϑρογίαέ, νδὶ. Ε]. 60 
ἐξενέγκωμαν κλέος. Ζὰι σϑένος 
5ιθμν μέγα τι ἴκ γυὰαἀϊσαϊνοιι ψ 6 ν- 
μαϊ!ιἶδθο: 65 ἰδ οἴη ρον ]εῖ- 
865 Εἰν 8. θη05 σϑ. γψίκας," 
ὙΥΘ]Ο 65. ον ; 

4951΄- ονἴπηονα. ἂη 449 ἢ, οὗτος 
γὰρ ἄρχει καὶ ϑεῶν ὅπως ϑέλει. 
κἀμοῦ γε. νεῖ. Δυιϊ. 7806 χαί σ᾽ 
οὔτ᾽ ἀϑανάτων ̓ φύξιμος οὐδεὶς Οὔϑ᾽ 
ἁμερίων ἐπ᾿ ἀνθρώπων. Απδ[μν- 
Ποιὸ οι. ἤγηιη. Ψθη. 
θὲ" Δοι. παρέβαν, 5011] ἅν δ8ν- 
δΒαηρδη δοίη, ννῖθ Ἰο θ650}}}05- 
500. 6, ὁθ ἰοδ 65. ΔΌΒΒΡΡΘΟΙΟ. 
ΑΘ τοῖν διμιοη 65 [1 ΠΟ ΡῈ". ἤν. 9 
τί ταῦτα διὰ μακρῶν λόγων ἀν- 
ἔδραμον; πᾶνῃ!. ἴθ (ἀδάδηκοη. --- 
"16 νγδπάνηρ οὐ λέγω (τι 0. Ἀ. 
111. ΕἸ. 1401), οἰννἃ οὐχ ὅσιον, 
οὐ ϑέμις λέγειν. ΟΡ ΙΘΙοΙ. ἀυοὶ Αἷ- 
ἀὸ5 απ Ρυοποϊάοη ἐπ έσκοΣυτς. 50 
μοὶδδὶ ἄοον ἀθι" ἀϊ(6 516 νου Ζυβ- 
ννοῖθο 50, ννῖο Αραιμθιμηθη οἵ 4- 
τρείδης. Ὠὸγ Ὀἰοἰννον "αὶ "6 Νϑη- 
παης ον" σον ἃ! Προ ἩΘΡΓ ΒΟ ΟΡ 465 
Ηϊμι 5. ἀθ5 ΜθοΡ5 ἀπά ἄον {η- 

1817. νον Ατβθη, 
ν"!. ϑϑηθροὰ ἤορνο θοι. 855. 7 
ἡιεϊηεϊγιανπ θην 5660 ρ6 οηιιῖςίἑ 10- 
υϑηι, 7. ἤεγυα τιϊβτὶ 8060} α 5:6- 
οἰαηίοηι »ροϊϊ. θὲ: ἔννυχος Ἅι- 
δας (0. Ο. 1555 ἐννυχίων ἄναξ), 

ἄον ἀϊὸ Ρουβοριιθηο δηι ἅγιο. 

21. -- 



ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ. 81 

ἢ Ποσειδάωνα τινάκτορα γαίας" 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τάνδ᾽ ἄρ᾽ ἄκοιτιν 

. ΐ Ν ’ τίνες ἀμφίγυοι χατέβαν πρὸ γάμων, 
2 - » 3 

τίνες πάμπληχτα παγκόνιτά τ᾽ ἐξῆλθον ἀεϑλ ἀγώνων; 
᾿Ἀντιστροφῇή. 

ὁ μὲν ἦν ποταμοῦ σϑένος, ὑψίκερω τετραόρου 
φάσμα ταύρου, 

- - .ὔ 

᾿Αχελῷος ἀπ᾿ Οἰνιαδᾶν, ὁ δὲ Βαχχίας ἀπὸ 
504 ϑιαῖς ἀλλ᾽ ἐρῶ... {τι 

π80}} ΗΘ ΊΒ0 6} ΑΥἱ (τίνα πρῶ- 
τον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξεν; ) 
ππΗ} 1 {6 10 6 1 πὰ ἔγΊΒοο. 416 ΕΡᾶρ 6 
οἷπ, ΘΙ ομ ΠοΙ ἄθη 5160}} ζ τη Καπιρῖο 
δΘ5 61}: ἀπά ἴμπ ἀν  θιμδοιν πὰ- 
Ῥοη. Ζυ ἐπὶ τάνδε ιὐἴϊι ἄκοιτιν 
ῬΓΔἀΙ ΟΠ ν 150}: πὶ ἀϊ656, 
αδιυῖϊπ (σὰ ΟΡ Γθ ΘΗ), ψΕῖ. ἐπί 
6. 806. ΖῈΡ Αηραθ6 465 ΠΥ ΤΑΝ 
Ζ1615 ΡΙ]. 49 ἐπὶ ορβῆς νόστον 
ἐξελήλυϑεν. 581 ἐπὶ τοῦτον διώ- 
μοτοι πλέουσεν. Ἐροχθροιίβοιι ὑνἢὶ 
᾿ΐηχι στρ ὃ γάμων, ὑπὲρ γ., 20: 
0. Β. 194 “πρὸ τοῦ »ϑανόντος 
τήνδ᾽ ἔϑεσϑ᾽ ἐπιστροφήν. -- ἂμ- 
φίγυοι, ἰσχυροὶ ἀμφοτέροις 
τοῖς γυίοις, χερσὶ χαὶ ποσίν, ννὶδ 
ἀμφιδέξιος, ἀὰ Μεῖπι ΗΪηΡΚαπιρία 
Αὐπὸ ἀπά Εὔδ56 {πᾶϊτι| 54. Ποοῖ 
ἀρθονννὶοσὶ ἀϊο Βοάοαϊαηρ; ἄδι" 5ἰαν- 
Κρη, δον απάϊ θη Καπιρίον. (Πθῖ- 
τηᾶπη5 ΡΚΙάγαπρ: αὐδραγθ5 Ἡιθηι- 
ὑγῖ5, αἰΐογ" μεπιαπα ἤογηια,, αἰέ67" 
ἐατιγ [0715, νν Θὰ ΒΡΡ ΔΘ] ΟΝ πιὸδ- 
10 ἢ, ἰδὺ Ῥοθυβο ἀΏΡΊ ΘΒ .18.} " 

ὅ0θ6.0Ἠ ἢεπ χαταβῆναι, 4ἀ6- 
80Θ761676. 171): 6) 1ΩἼ167), ΘΠΙΒΡΥΊΟΝΣ 
ἐξελϑεῖν ἄεϑλα, νὶθ 9514 ἴσαν 
ἐς μέσον, γνοΙ]}; νΡ]. 159 ἀγῶνας 
ἐξιέναι πὰ σὰ 27. Αδμπ! οι Εατὶ- 
Ῥἰάε5 ἐς ἅμιλλαν ἐξιέναι, ἐξέ - 
χεέσϑαι υπὰ Ὁ. Ο. 981 σοῦ γ' ἐς 
τόδ᾽ ἐξελϑόντος ἀνόσιον στόμα. 
Μιι ἄεϑλα ἀγώνω ν, ἰαθογος 
ον ἑαπιϊγῆι, 8. Ὁ ἶν Ὁ 6 Τ᾽ 6 Κἂπιρ ἴε, 
νῈ] 20 ἀγὼν μάχης. -- πάμ- 
πληκτα, πληγῶν μεστά, ναὶ. ὅ0; 
παγκόνιτα, βιδα)ὰπιν ὅΠ] ΚΙ, 
ἀὰ 65 πίοι ἀχογιτί αθρίηρ. 
ΟΡ ΟΚΙ 65. ΥἹ. 

ΤΑΙ͂Ν 

506 ἢ. Απινονι: δ᾽ μὲντγυς εν τῷ 
δὲ..., οἱ τότ᾽ ἴσαν. --- Νὶϊ ποτα- 
οὔ σϑένος (98 Ἰφίτου βία) 

8]. Π. 18, 2017 ποταμοῖο μέγα 
σϑένος ὠχεανοῖο. θὰ ΑΘΠ6]005 πιϊὶ 
βοίπθῃ Ηδγπορη πὰ ΕΒ ὔββθη 510} 
Ζι}" ὙΥ ΘΠΡ βοίζίθ (ἀμᾳφίγυος), με δβϑὶ 
ΘΙ ὑψίκερως υπὰ τετράορος (τε- 
τρασκελής): ἀπ Ὑν61} 61" ΒΘ Ὁ]055 

αἴθ (οδίαϊς ἀ65 ϑ.ΙΘΓ5. ΔΗ )ἷ, 
φάσμα ταύρου, ταῦρος φαι- 
γόμενος, 8]. 11. 8971. 96" ἀορ- 
Ῥ6Ιι6 ἀθηῖ!. 8] 61 ΟΠ 166." Αὐγθαϊο 
ψνῖο 110. ΑΙ. 195. 
809. Οἰνεάϑαι, ἴῃ αὐκδλνηδο 81 

Αἰιδῆπι556 ἀ65 ἈΘΒθΙοο5, Τιυκ. 2,102. 
510... 1α ππηροκοινίον ΒΌΪΡΟ υῖγά 

ΠοΡΆΚΊοϑ᾽ ΑἸ δίαιπιηπμηρ ἄθπὶ ᾿έχ. 
ἀπ᾽ Οἰνιαδᾶν δ] 619 δοροπύθογρο- 
561}: Βα κχ. ἄπο Θήβας, Θη- 
βαγενής, Κασδμογενής 110. Βα κ- 
χία, απὶ αἴ6 )δοιίδοια δίδάϊθ νὸπ 
ἄθη β] ΘΙ Ομ διη θη σὰ 5ομ Ι ἄθη, Ζὰ 
0. Β. 210. --- ῆηλϑε, κατέβη εἰς 
ἀγῶνα. ϑἴαι! ἀδν ἅϊερη Ἠο]ἀθηρᾶ- 
βίθπρ (ζπ ΡΠ. 126 χάλκασπις 
ἀνήρ) [ἅπγὶ ΗθΡ. Βορθῃ, πδοῖ ἢο- 
ΠΠΘΙΊΒΟΠΟΡ Αὐὶ ζνοὶ [,8ηζθὴ (νρ]. 
850 [.), υπὰ Κοιΐο. ον Βορθη σ α- 
λέίντονα, γθοΐργοοσιδ αγ.045, Ὑγ61] 
ΙΓ Δρροβράππηι ἴῃ ΕΌ]ρ6 ἀον ]αβι1- 
οἰϊᾶϊ γοκν ἄγ ι5. Βοῖπ !!ῦ ἀπά’ ποῖ 
θοιάθη ϑϑιίθη ἷἰπ βδηΠ Θ᾽ βοινν αη- 
56η6 ΒΙίοσαπροη πηδομί. ὨδΠΘΡ Πιοἰβϑὲ 
ἀονΡ Βορθὴ 465 Πδγάκὶο5 (Σχυϑικὰ 
οὐον παλίντονα τόξα, ΤΉΘΟΚΡ. 12, 
ὅ0 Μαιωτιστὶ λαβὼν εὐκαμπέα 
τόξα καὶ ῥόπαλον. Α}0]]. ἩΠοά. 1, 
999) "ε1 Πυγκορῆγοη 9117 5 κυ  βοΠο ν 
Ὀνδομθ. -- τιγάσσων ρᾶβϑβί 

0 
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ἢλϑε παλίντονα Θήβας 
τόξα χαὶ λόγχας δόττιαλόν τε τινάσσων, 
παῖς Διός" οἵ τότ᾽ ἀολλεῖς 
ἴσαν ἐς μέσον ἱέμενοι λεχέων" 

διδ μόνα δ᾽ εὔλεκτρος ἐν μέσῳ Κύπρις᾽ δαβδονόμει ξυνοῦσα. 
διττότ᾽ ἦν χερὸς, ἣν δὲ τόξων πάταγος, 

ταυρείων τ᾽ ἀνάμιγδα κεράτων" . 
δ0ὴν δ᾽ ἀμφίπλεχτοι 

᾿ 3 δὰ , λα 
χλίμαχες, ἡν δὲ μετώπων ὁλόεντα 

ΒΙΡΘΠΡ᾽ ΠῸ]" .ΖΙ δόπαλον, ννἅβγοπά 
σὰ τόξα εὐννὰ τανύων οὐδι ἔχων 
σὰ ἀδηκθη ἰβῖ. 

518. ἀολλεῖς, Βαγὶ δποῖη- 
δηάον βἰοβϑθπηᾶᾷ, ἀἸομ ρα ΡαηρῚ, 
το Μόοβο}. 2, 48 ϑοιοὶ δ. ἕστα: 
σαν ὑψοῦ ἐπ᾿ ὀφρύος αἰγιαλοῖο 
Φῶτες ἀολλήδην. --- ἴσαν ἐς μέ- 
σον ΚοΙΡῚ π8ὸ}} ΒΟΒΟΒΡο θηΡ (Θ᾽ 
ΚαμρίονΡ σὰ ἄθηι χατέβαν 5056 Ζυ- 
γῦοκ. ) 85 Εοϊροπθ 5! ἀοΡὶ ἄδηῃ 
ἀϊε ἄεϑλα ἀγώνων. 

515. ΚΕ]. 8617. Πδι ἀολλεῖς 
μνηστῆρες δοβθηῦθοι" μόνα Κύ- 
πρις, ἄδῃ εἰς μέσον ἴσαν [16 

ἐν μέσ ῳ ξυνοῦσα, ἄθιι ἱέμενοι 
λεχέων πίον εὔλεκτρος. [η- 
ἄσοπι ἀονΡ (ἴον ἄθη αναυπαάροάδηκθοη 
(4917) υνυἱϑάογαυ [πἰμμΐ, σρυϊομὶ ΘΙ" 
65 θοϑυπημηῦ 0.5, ἀκ85. δ] θη ἀϊθ 
ἴ60Ὸ ἄθη Καιηρῖ δργορὶ μαῖμθ ἀπά 
ἴππ Ἰθηκίο. --- Κυργὶβ 561|081 εὖ λε- 
κτρος, 4 6 6 }}}0}ἀ, Ἰῃδ0 ΓΘ Ρἢ. 816 
αἴθ Πῖοθ χὰ εὔλεχερον νύμιαι 
(Απϊ. 7960) ουὐυννθοκι, νίς. 0. (1. 
1000 Δημήτηρ εὔχλοος. νΥἀμροπὰ 
δον ὅπη] 10} ΘΠ ΡΘΡο βραβευταί νοὶ 
Καιμρβρι θη, 16 Κυρνὶδ 4]1] 61 
δαβδονόμος. 

511---22 ΚαγΖο, νοὴ ἢ). 21 ἴ. ἃ"- 
ΒΘ! μπῖο ΒΟ] ἀοραπς ἀθ Κἄμηρ [6 
56 1|05ι. Ζαογθι Καμρῖ παν βορθη 
υπὰ ΠΟΓΠΟΡΗ ἃμ5 (Θ᾽ Εδγπθ., δἷῃ 
βάλλειν χαὶ ὠϑεῖν ; 
ὑπ ΒδυπιΚαμπρί, πλῆξαι. ΑΡδΡ [Ὧν 
ΤαηρίΡαιθη ννΡΘ ἢ ΔῈ ἀ16 [ΠΠ}}}556 
Ραββεπά: ἀδθον τότ᾽ (ὅτε ἔσαν ἐς 

βκοάδσπη Βϊηρ- 

μέσον) ἤν οἷς ἣν δὲ... ,, ἦμ 
δὲ...., ἦν δέ, νεῖ. 161. 

5117. πάταγος χερός, ἰη- 
ἄθιῃ ἤΘΡ. ἄθη Βοβθὴ βρϑηηῖθ υπὰ 
δηϊορῖθ, ἀν βο! θη κὲερ ἅτων, 
ννοπιὶς ΑΘΠΘ]005 ΖΘ δ᾽ 511655, Υνβρ]. 
Ον!ά. Μοι. 9, 321}. 

520. [)6ν" ΟἸδΙ ἢ ΟΡ! κοὶν Π4]- 
θῸΡ ἰδὲ ἀἃ5. ΔηδρΠΟΡ 506. 7)»Ψν 5αϊι 
ἤσαν δοϑοῖζί, οὔ ΟΣ] 65 ἀυο} βοηϑὶ 
ἃη ἀ16 ϑρῖ1Ζ6 ὑἰ, ὸ οἷπ οὐδ 
οἷπο ἤθῖθ νοῦ ΡΙαΡ]Ϊ θη. ἃ]5 οἷ 
δηχοβ βοίαβδι ἱρὰ, σχῆμα Πιν- 
ϑαριχόν: Εὰν. Ιοὴ ᾿140 ἐνῆν ϑ᾽ 
ὑφανταὶ γράμμασιν τοιαίδ᾽ ὑφαΐ. 
Μημαπῖθι: Κη 08» ἡ» ᾿βϑι θα 
α]9 ΝΟΡΘη ΟΡ νὸὰ ἦσαν βοίμθῃ, 
ννῖΘ ἴῃ ΠΟ Ίβο θη Ὠ]α οι ρον ὅμη- 
11οἢ βόβοια!. --- ὨΪὸ ἀμφέπλε- 
κτοι χλίμακες 5ἰπᾷ {Πηκ]ππῖπ6- 
γαηρθη, ὑπ ἄθιὴ ἀθρηον οἷη Βοῖη 

χὰ 516 ]]6η ἀπά πὶ συμ Ε]]16η ζὰ. 
Ργΐηροη. Πίοθοβ εἶδος πάλης ποϊδϑὶ 
ΔθοΙ: βοηβῖ χλιμακισμός, ἀ4ἃ5 ν6}}. 
χλιμακίξειν, διαχλιμαχίζειν. Μοιὰ- 
ΡΠΟΡΙΒ0Ι τοὺς νόμους κλ., ἃ. ἢ. 
παράγειν, διαστρέφειν, παρατρέ- 
πειν, παραχλίνειν, σχελίζειν, 
δμρρίαηία»ο. (Κὑ 5 10 Π 6" ΗΠ οτπδηη : 
»γοσίζμηιν 6γ᾽ αΐ ἐπ. 60, «ἐξ φιεῖδ αὉ67"- 
ἔογ δ! αὐυθγδαγήμην αἰ ἃ 6780 
οοπρἠθα5 φηαϑὲ 06)" δοαϊαηι 407- 
ϑμῆν οἵμα οοσιδοοῃαοροί, ον. Ον!ά. 
δὲ: 9; 51 Η΄- “ἡ 

ὅ21. μέτωπα βοιθη δυΐ ΔοΙιδ- 
Ιοο8, ἀὰ5 στένειν Δι Βοϊάο: ἄθῃηη 
ρερῖο5. οἰΐαρν ομηὺ ζθρἼμγε: αὐἴυ67- 
ϑαγ μην, γι Ἰαοίαγιαϊδ οοοἰνηδ 17- 
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πλήγματα καὶ στόνος ἀμφοῖν. 
Ἐπῳ δός. 

ἁ δ᾽ εὐῶπις ἁβρὰ 
τηλαυγεῖ παρ᾽ ὄχϑῳ 
ἧστο, τὸν ὃν προςμένουσ᾽ ἀκοίταν. 
ἐγὼ δ᾽ ἄπειρος μὲν οἷα φράζω, 

τὸ δ᾽ ἀμφινείχητον ὄμμα νύμφας 
ἔλεγχον ἀμμένει" 

2 Ἀ Ν 2) ’ὔ 

χάπο ματρὸς ἀφαρ βέβακεν, 

ὥστε πόρτις ἐρήμα. 

ΔΗΓΙΑΝΈΤΙΡΑ. 

ἮΜος, φίλαι, κατ᾽ οἶκον ὃ ξένος ϑροεῖ 
- » “ Ν ς 2 3 Ψ ’ 

ταῖς αἰχμαλώτοις παισὶν ὡς ἐπ’ ἐξόδῳ, 
- - ἘΞ - 

τῆμος ϑυραῖος ἤλϑον ὡς ὑμᾶς λάϑρα, 
τὰ μὲν φράσουσα χερσὶν ἁτεχνησάμην, 
τὰ δ᾽ οἷα πάσχω συγχατοιχτιουμένη. 

ϑοηιίδομηί, ποὸρ πηιμρά. ἀοϊοαηέ 
αγπΐηιουθ ϑδμοοιμηιδαγιί, 564( χμΐα 
ρ»γοξιωνάοηαα υὕοθ06 ΟἾιῦ6 60}|ι5 
ἐπ ογιαϊέμ7" υογιΐέηθ ρίαριαᾳα υδ]16- 
γι» δ λοῦ" ΟἸΟΡΟ ΠΤ υβοση 2... 3...50. 
529 [ἴ- ΜΙ ννϑομοη ἀοἰάμ!οη Ὦ. 

φυβοδαίο, νῈ]. 22. Νοπηιβ ΠΙΟΉΥΞϑ. 
48, 18 ι(δηιάνειρα) νυμφιδίοιο 
περιβρομέοντος ἀγῶνος Ἤϑελεν 
Ἡρακλῆα" χαὶ ἀσταϑέος ποταμοῖο 
Ἵστατο δειμαίνουσα βοβκβοαῤθορῃ 
ὑμεναίους. 

. 520 {{Φἰ 16 Νὰ ]ρ. ἐγὼ δὲ μά- 
τὴρ μὲν οἷα φράζω, τὸ δ᾽ ἀμ- 

. φινείχητον ὄμμα νύμφας ἐλει- 
ψὸν ἀμμένει ἰδ ϑδἰπηϊοβ. θηη 

ἀ6Υ. οἰηχζίρ πιόρ!!οθ. 5ίηπ: ,, [ἢ 
Καηηὴ ἔγϑι! ἢ πὰ 80} ἄθηὶ ννἃϑ 

ἀϊο Μυϊον βρὲ γοάθη, νοὴῇ ἴῃ} 406} 
Ὑνοἶ55. ἴοι, ἀ885 Ὁ, θᾶηρ δ} Εὐηι- 
βομιθίδιιηρ, ΒᾶΤΡ 6 “" --- ἰδὲ ἀν απὶ ν Ρ- 
Κοιρῖ, νν 6} ἀϊο Μάϊιοι" 8580. νυϑηΐρ 
νοῦ ᾿)οἰδηοῖΡ 5 Ηδιὰηρ νυ ἄμνθηά 
465 Καιμρ[ο5. νυ 556 ὴ ΠΩΣ αἱ, 16 
ἀϊο Τύρον, ἀὰ θη" [Ὁ ΡΠη σοη 
ΤΓΔΟΙ 5. δίαιν πὰ. Ο)δπϑίηῃ νυ εὶ- 
860η ἀΐε Ργάβθηια ἀμμένει πὰ βέ- 

βαχεν δυΐ δἰηθ 8] ϑιηθίηθ ϑϑηΐθηζ. 
Νδοβάθῃι Κὰρ ροϑδρί ἰδί, θ. ἢᾶ}06 
πη ΡΘΙΠΙΙΟΠΟΙ ὅραππιπρ ἄθιῃ Κϑιη- 
Ρΐο Βεϊρανοιηῖ, [ἄροη ἀ16 Μἄδομ θη 
ΔΙ Θμι θη μἰηΖι, ν᾽ 5 Ζα πη] νοη Ὦ. 
5410: ,,Κῦπποη ψνῖ" Μδδομδη ἴγοὶ- 
1161} Β1 ἢν Δὰ5 ΠΡ ΙΔΠ Πρ Γθάθη, ἀἃ5 

οἰδὺ βονν 88, δἴπθ νὸη ΜΙ ΘΠ ΘΓ Θἢ ὑπη- 
ὙΟΡΡ 6 Δυαηρῖνγαι ΠᾶΡγγὶ βϑμηβῦοι- 
πρὸ δυῖ Εὐπ βο οι ἀππρ απ βίγδοκβ 
“τὰ 516 νοῦ ἀδπηθη, ἀθν τηὐτθν- 
Πο θη ΡΗ͂Θρο θόγᾶῦθι, ἄθη ὙΥ̓ 60 ἢ- 
56 {ἅΠΠ6ὰ ἀ65. δ! θη ΠΈΡΘη5 οηΐς 
δορβθῆ.“ ΠΔΠῸΡ πᾶ}06 ἰ0} ἐγὼ δ᾽ 
ἄπειρος μὲν (τοίων) οἷα φράξζω 
ΒΟΒΟΒΡΊΘΠΘη, ψνοὶ αἰ Μᾶάοιθη 
ΒΘ ΔΙ ΚΗ αΙ αὐ Βο᾽ ΠΕΡ 5 γον 
142 [΄. συνοκνν θίβθη : πὶ ἀμφ εν. 

α ν. (523 εὐῶπις. ΑΙ. 140) 
νΒ]. 1017. ῖ6 Επιοπάαιίου ἔλεγ- 
χον νϑγάδηκο ἰο! Η. ΠοῖζΖθ. 

592. ὡς ἐπ᾽ ἐξόδῳ; ἃη θη 
ΑΟΓΡΡ ἢ ἀθηκοηά. ἅ4 ἢ χαὶ 
τὸ βούλημ᾽ ὡς ἐπ᾽ ἘΆΝ τόδ᾽ 
ἢν; 

ὅ99. ϑυραῖος, Με 418 πα- 
τρῷος Οἰχαλία, νε]. ΕἸ. 909. 

0Ὲ 

525 

500 

90 
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χόρην γὰρ, οἶμαι δ᾽ οὐκ  ΛΡΣΡῚ 

ἔτ᾽, ἀλλ᾽ ἐζευγμένην, 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

“παρειςδέδεγμαι, φόρτον ὥστε ναυτίλος, 
λωβητὸν ἐμπόλημα τῆς ἐμῆς φρενός. 
χαὶ νῦν δύ᾽ οὖσαι μίμνομεν μιᾶς ὑπὸ 

δθχλαίνης ὑπαγχάλισμα. τοιάδ᾽ Ἡρακλῆς, 
ὁ πιστὸς ἡμῖν κἀγαϑὸς καλούμενος, 
οἰχούρι᾽ ἀντέπεμψε τοῦ μαχροῦ χρόνου. 
ἐγὰ δὲ ϑυμοῦσϑαι μὲν οὐχ ἐπίσταμαι 
νοσοῦντι χείνῳ πολλὰ τῇδε τῇ νόσῳ, 

δᾳδτὸ δ᾽ αὖ ξυνοικεῖν τῇδ᾽ ὁμοῦ τίς ἂν γυνὴ 
δύναιτο, κοινωνοῦσα τῶν αὐτῶν γάμων; 
ὁρῶ γὰρ ἥβην τὴν μὲν ἕρπουσαν Ἐρρθα 

596 Η. Ὁ. 5.611} δὴ τὰ δὲ συγκατ- 
οἰχτιουμένη . «δηκηϊρίοπά πὰη οἷα 
πάσχει νοῦη ὑπὰ βοΐ ζὰ τὰ δέ 

.ογϑὲ 509 Π΄, θεν. --- οἶμαι δ᾽ 
οὐκέτι (κόρη»), ἄθιῃ Ναπιθη 86} 
Μᾶδομοι (ἀζυξ), ἱπ ἀδν Τμαι ὙΥ Εἰ}. 
Ποιιθίο νὸπ Ῥογβθρίιοπο Ἡγπιπ. 
(εν. 66 κούρην, ἣν ἕτεχον, γλυ- 
κερὸν ϑάλος, εἴ γ᾽ ἔτι κού - 
θην, Τῆς ὄπ ἄκουσα ὥςτε βια- 
ζομένης. 

ὅ91 [. παρ ειςδέδεγμαι, νοὶ] 
ἀϊο χουριδίη ἄλοχος ἱπ5 Ηδιι5, ἀὰ8 
11" Ποίοι ἰδ, δἷπθ υπροἰὗτίρο Ζυ- 
ὑμαῦ δὰ ροποπιπιθπ ᾿αϊ, 6] 610} ἀθπὶ 
ΘΟΒΙ ΟΡ, ἀονΡ Ζὶ 56, ποθὴ φόρτος 
ποοῖ ᾿ᾶϑιρο Ὁ ρον ρος παρεις- 
δέχεται. Βοὶ ἄθιη δΡρΊ θ᾽ πη] 
ἄσπι Βαπ 6! Γο θοη θη δϑοπιδηη θ]6]- 
Ῥοπά, πρῆὴΐ ἢ. ἀἷθ [ἴοϊΪϊθὸ οἴπθῃ 
56". πὶ ἃ "116 ἢ} 6 π Εν ΟΡν 1}- 
ΓῸΡ φρήν, ἃ. Β. ἴδγθ5 φρονεῖν 
οὐονῦ σωφρονεῖν (859 γυνὴ νοῦν 
ἔχουσα), οἰηθ 50] 1 πηι ὙΥ αν, ἀϊδ 
516. [ἄν ἴσο Τροαθ ρορθη Ηδον. οἰη- 
δοιαυδολι μά}. (Δι. 1008 ὡς μὴ 
᾿μπολήσων ἴσϑι τὴν ἐμὴν φρένα 

, δι 56} νϑυβο θά 6η.) 
589 ἔ" δύ᾽ - μιᾶς, τὰ 4θ0. 

885 ἢ. Απὶ, 14 μιᾷ ϑανόντων ἧ- 
μέρᾳ διπλῇ χερί. Μὶι μ. ὑπὸ 
χλι, ἰαβοΐδνη ἀΐο χλαῖναι α]5 
ὕεοκοι Βοπαϊζὶ ψνυγάθη, γε]. ΕΓ. 

Ρε]ϊαὰ. ὁ ὅταν δ᾽ ὑπ’ ἀνδρὸς χλαῖ- 
αν εὐγενοῦς πέσῃς. ὙΠΘοοΡ. 18, 
19 Ζανός τοῦ ϑυγάτηρ ὑπὸ τὰν 
μίαν ᾧχετο χλαῖναν (τῷ Μενελάῳ). 

ὅ41. 16 οἰηχίρο Νἱιοσα Αϑιβ56- 
τη ἀ65 [Πππχα! μῃὸ5. ἄθεον ΠΡ ΚΙ 6 5᾽ 
Ὀπίροαρ, νϑίοιο ἢ. ἀοοῖ ΤΆ50}} πη-- 
ἰοράνοκι. Μιλ ἄθη γγογίοηῃ νΕ]. 
Αηϊ. θ.. ὉΗ: 980 “ταύτης τες τὸ, 
ὃ πιστός, οὗξ ἀρχῆς φίλος ... μ 
ἐκβαλεῖν ἱμείρεται. 

542. ,οἰκούρια, μισϑοὶ ὑπὲρ 
οἰκουρΐας, υ ζωάγρία, βοάγρια, 
ἀνδράγρια, ὀνάγρια. 

ὅ44 ἤ. ΨΜρ]. 489 ἢ, καἶ νο- 
σοῦντι 445. 191. φιαις ἀ65 ἴπ 
Ῥγοβϑα ὕθ]ϊοιθη νοσεῖν νόσον τινὰ 
αὶ ἀθπ Π)αιἷν ποῖ Αθϑ0ῇ. Ῥροπὶ. 
380 ἕά μὲ τῇδε τῇ νόσῳ νοσεῖν. 

545. τὸ ὁ᾽ (ἅι. Ἴ8) αὖ ξ., 
βίανκΚ Ῥοιοπίθ' ἀδροηβαίζ: ἀδ 8 
Ὁ 8 δηπἀουοΡ 5 6 1 5, Ζυ541- 
ΘΗ ΖΌν ΟΝ ΘΠ ...-- 

541 ἔ, ὙΥ16 Κὔπηϊο ἴον, ἀϊο γον- 
ῬΙ μόπ 46, δυ β] οι (ἀαηϑὶ Γ60}-- 
πθπ πιΐ, ἀθν ᾿προπα! οι οπ ϑομδη- 
μο 1} Ὠΐὸ ἥβη ἀδον Ιοϊὸ ἕρπει 
πρόσω δ6οῖοιι ἀθι' Ρήδηζθ, νγθίο δ 
ἐπιρογρυνἄομϑι (Εν. 2339 βότρυς ἐπὶ 
ἦμαρ ἕρπει), ννᾶβγοπά ἀΐθ ἀν Ὦ. 
φϑίνει, ΜοΙκι, Μὶὶ β᾽θίοιιον Με- 
ἴάρῃον ἁ φ. ἄνθος, ἀ606}}6}6 
Πονοηι, ννὶθ ἥβης ἄνϑος ἀποδρέ- 
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τὴν δὲ φϑίνουσαν᾽ ὧν ἀφαρπάζειν φιλεῖ 
ὀφϑαλμὸς ἄνϑος, τῶν δ᾽ ὑπεκτρέττει πόδα. 
ταῦτ᾽ οὖν φοβοῦμαι μὴ πόσις μὲν Ἡρακλῆς 
ἐμὸς χαλεῖται, τῆς νεωτέρας δ᾽ ἀνήρ. 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ, ὥστπτερ εἶπτον, ὀργαίνειν καλὸν 
γυναῖκα νοῦν ἔχουσαν" ἧ δ᾽ ἔχω, φίλαι, 
λυτήριον λύπημα, τῇδ᾽ ὑμῖν φράσω. 
ἦν μοι παλαιὸν δῶρον ἀρχαίου ποτὲ. 

ϑηρός, λέβητι χαλχέῳ χεχρυμμένον, 
ὃ παῖς ἔτ᾽ οὖσα τοῦ δασυστέρνου παρὰ 
Νέσσου φϑίνοντος ἐχ φόνων ἀνειλόμην, 
ὃς τὸν βαϑύρρουν ποταμὸν Εὔηνον βροτοὺς 

πεσϑαι. Δὴ ἄδη Ηδυρίροάδηκθη δη- 
Κηϊρίοηἀ νοΡΔ] οι θῖπθρ ἢ Ὁ. ἄσγεὶι 
αἶα Κύμπε νεγρθίπάσηρ ὧν ἄνϑος 

ἐλεῖ ὀφθαλμὸς (τοῦ ἀνδρὸς) 
ἀφαρπάζειν, νοπ ΨΜΟΙΟΠΟΡΙ οὶ 
ΠΤ 1} απ γι θη εὐ τὸ, 
815. ὁὉ ψΟΡΔΌΒΡΊΠ 6 παρϑένον ἐ ἔχου- 
σαν τὴν ἥβην πρόσω ἕρπουσαν 
ὉΔ6Ρ 815 5011 ρϑῖ!θ }}} ννογάθη ὧν 
τῆς μὲν ... τῆς δέ. ΑΘΙΉ]1οΙ ΡΡοη. 
γ]αι. πὶ ΡΙαν. ΑΙ. 295 ποίμνην" 
ὧν τὴν μὲν... . Βεὶ ὑπεχτρέ- 
πει πόδα ϑομνγε θὲ ποῦ Π]ΘΠΙ" 
ὀφϑαλμὸς ἀνδρός, ϑοπάθυῃ Ὁ]055 
ἐστ ΟΕ Ζα ΘΟ ΤΑΥ͂ ΤΑῚΣ 

6058 ἢ 
δῦ0,. πόσις, ἀογ Ἰοριτπο (αἱ- 

ἴθ, ἀν ἡ ρ ἴῃ β6βοβ]θ  ΠοΠ ον Β6Ζίθ- 
ἢυηρ. -] χαλεῖται Βαϊαγαπι, 16 
ΕἸ. 910 ἐλευϑέρα καλεῖ τὸ λοιπόν. 
ΥΕ]. χὰ ΕἸ. 581. (ον! μι Οα6]- 
ἰρῃ χαλῆται.) 

552. ΑΡΒΟΙΠ ϑβοπάθ ὙγΊΘάοΡΠο- 
Ἰὰηρ ἀθ5 ἀδθάδηκθηβ νοὴ 543, ἀΐδ 
ἤδη (ἰοἴθη δΟΠ πιο ΡΖ τοῦδ νοργάϊῃ. 
- Μῖν ὀργαίνειν,, ὀργίζεσϑαι, 
ψν6]. ΕἸ. 910. 

ὅ989 ἢ. Ὁ. ἢ. 270 ὥσπερ μ' 
ἀραῖον ἔλαβες, ὦ δ᾽ ἐρῶ. Ὁ. ν}}} 
ἀυροθδὰβ ἴῃ Κοίηον ὙΥ εἶδ βϑῃθὶπη 
Δα! θη. Ὧϊὸ Δ. λυτ. λύπημα 
κΚαῆῆη γθάθν 50 βρϑβοῃάίχι ννογάθη, 
4855 πιᾶῃη λυτήριον ἃΪ5 λύεσϑαι 

οἷόν τε (βοἰμδῖϊ6)} [ἀ5ϑὶῖ, ποοὶι ἀ 6, 
ἀ855 ᾿πᾶη λύπημα 50 ἄδνοπ Δυμᾶπ- 
δθη ᾿ᾶϑδι, αἷς. δἰᾶπάε λύον. Ἠᾶ5 
Ναιύγ !ομδῖθ τνᾶρο οἷθ θη. Ψ δ 
᾿λυτήριόν τι πημονῆς, πημάτων, 
νῖ6 ΕὟ, 097 λυτήριον πημονῆς τὸ 
μεϑύειν. [᾿ηά6855 Ορίογι ᾿ηᾶπ τῇδε 
Ὠἰ ἢ ΘΘΡ ἃυΐ. Ζὰ ΗΘΓΙΠΔΠη5 λυτ. 
κήλημα 5ππῖθ σὰς 515. 584. 

δδῦ. 16 Ζυ5Διππ θη 516] 06’ πα- 
λαιόν ὑπὰ ἀρχαίου 501} ἄδπ 
ΒΟΟΡΙ νὸν ἰἸᾶπροΡ Ζοῖι Ροῖο- 
ΠΘη, Ψν8]. σὰ 618, ννῖθ βοηβὶ οἵϊ 
παλαιὸς καὶ ἀρχαῖος οἄδι ἀπηρθ- 
ΚΘΙΡ᾿, αγιέϊᾳιεις δέ υϑέτδ ἃ. ἀρ]. Ηε- 
γοά. Τ, 110 τὸ τεῖχος τὸ ἀρχαῖον 
ἐκ παλαιοῦ ἐδέδμητο. 

ὅ80. ὃ ϑήρ 080. 1090. 1162, 
ν]6 ἤομι. Φῆρες ὀρεσχῷοι. 
δῦ1 1. παῖς, νύμφη. --- δα- 

σύστερνος, 1]. 2, 148 λαχνήεις. 
ΚΑΙΙΠμδοῖ. γι. λυ νι. 16 ΒΡοη- 
ἰ65 δασύστερνος. ΠΡ Νάιηε 5610 81 
ΟΥδὺ ϑρᾶϊου, ψῖθ 0. (6. 6715 ἀδν 
465 Θ᾿ ηγ 808 ῃη860}} ϑεός, νῈ].. ἀονί. 
- ἐκ Ἐν’ Οὐδ ἐκ σφαγῶν δ18, 
Δηάο 5. α]5 Εἢ]. 1298. Μὶν ἀδν 
ΒΡ ζᾷ] αηρ νρ]. ΠΟΙ Μεοι. 9, 101 ἢ, 

559 ἴ. Ῥορ ΘΙ οι Αο6., ψ16 Εν. 
ΑΙΚ. 449 γυναῖκ ἀρίσταν λίμναν 
᾿Ἰχεροντίαν πορεύσας. ι- 
σϑιο δ ΕΙΣ χα]. δι Ὅς 80} 
δίναθοῦ 10, 48᾽ νὰν ὃ Νέσσος 

590 

ὅῦῦ 
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᾿δθ0ὺμεσϑοῦ ᾽πόρευε χερσίν, οὔτε πομπίμοις ᾿ 
κώπαις ἐρέσσων οὔτε λαίφεσιν νεώς. 
ὃς χἀμὲ, τὸν πατρῷον ἡνίχα στόλον 
ξὺν Ἡραχλεῖ τὸ πρῶτον εὖνις ἑσπόμην,, 
φέρων ἐπ᾽ ὥὦμοις, ἡνίχ᾽ ἣν μέσῳ πόρῳ, 

δ0δ ψαύει ματαίαις χερσίν" ἐχ δ᾽ ηὐσ᾽ ἐγώ, 
χώ Ζηνὸς εὐϑὺς παὶξ ἐπιστρέψας χεροῖν 

ἤχεν χομήτην ἰόν" ἐς δὲ τεινεύμονας 
στέρνων διερροίζησεν. ἐχϑνήσχων δ᾽ ὁ ϑὴρ 
τοσοῦτον εἶττε" ,,τταΐὶ γέροντος Οἰνέως, 

δτυτοσόνδ᾽ ὀνήσει τῶν ἐμῶν, ἐὰν πίϑῃ, 
προ μὰς, ὀϑούνεχ᾽ ὑστάτην σ᾽ ἔπεμψ' ἐγώ" 
ἐὰν γὰρ ἀμφίϑρεπτον αἱμὰ τῶν ἐμῶν 

σφαγῶν ξνέγκῃ χερσίν, ἡ μελαγχόλους 
ἔβαψεν ἰοὺς ϑρέμμα “Ιερναίας ὕδρας, 

ὅτ ἔσται φρενός σοι τοῦτο κηλητήριον 
τῆς Ἡραχλείας, ὥστε μήτιν᾽ 

ἐνταῦϑα πορϑμεὺς ἀποδεδειγμέ- 
νος ϑοιίϊθηβ. ἀθὺ (διίιοι. 

502ἴἾ τὸν π. στόλον ἑσπό- 
μην ἴρθίθρθ Εϊραπρ, η80}} 4ον ἢ. 
οἰψπιοὶ. στόλον ὑπὸ πατρὸς ἐστά- 
λην, νου ἐξεσίην ἐξεϑῆναι 510} 
ἐξεσίην ἐλϑεῖν δαύννοΚοΙυ παι, νρ]. 
155 1. 159. δ00, ΞΞ’ ἃ15 10} νὺπ 
γᾶ! ΙΒ θη ἤδυβο 6η1]85 - 
5οὴ πὶ ΠῚ ΧΟ. πὺξ, 
ἄλοχος. 

ὅθ5. μάταιαι, ἀχόλαστοι. 
800. ἐπιστρέψας, ἕαυτόν, 

απ ΚΟΠΡοπ ἃ, πάρη 6 νοῦδη- 
50 Ρ1 απ οἷπο ΠΠῸ ἀθ5. Νρ8- 
505 ἄφρη δίνοιι ἀπρομνναίοιο. Μὶ|ι 
χεροῖν νΕῖ. 2θῦ. 517. 

5601. κομήτην, ἰὸν πτερόεντα 
ΗοιμοΡ. 

ὅ08. στέρνων διερρ., 1088 
πλευρῶν διῆξε. ΑἸτῸ ἘΠΕΤΝΕΟΣ 
τηᾷ Καί θη 8ῃ αἴ 56} Εν α] υπρ᾿: 
τηϑί θη, 

καιροῦ πεποιηκέναι τὴν τοξείαν 

διαβαινόντων αὐτῶν ἔτϊ τὸν πο- 
ταμόν" οὕτω γὰρ ἂν καὶ τὴν ῃά- 

τὸν Σοφοκλέα πρὸ "11 

εἰςιδὼν 

νειραν ἀπολέσϑαι ἀφέντος τοῦ 
Κενταύρου 10 ἐπ μῷ οὔαῖ, 00 
ἴηἶϊ. Υ6]. Β1η]. 5. 

ΠΤ Ὑ ΒΙ 1 Π0 ἪΣ 
512. Νοββδοθ παι ἴῃ ὅϑίππο, ἢ. 

πᾶ 6 βδοίμθοη Τοά νουβομα! ἀθι, σοᾶοι 
ΠΟ 80, ἀἄδ55 }). πὸ ρ] 6 ἢ Ἰη1158,. 
ΘΙ β6 06. {Ππ| ἃ5. ΝΥ ΟΠ] νν ΟΠ] 6. ἀΔ8. 
Μμι6]. νοὶ. 708. 

519 [ἡ Ὁ. 5011 ἀὰ5. απ ἀϊθ ϑ}1{26’ 
ἀ65. δἴβοῦηθη Ρ[Θ 115. ΞΘΓΌΠπη6Π6 (πε- 
σιηγός) ΒΙὰΓ 465 Νόϑϑοθ ἂπ 810} 
ΠΘΙ θη, νη ἀν ὅ[6116, ψὸ ἀϊθ 
γον ΠΡ. δ ]θρίο Ἰογηίβοιθ Ηγ ἀν 
ἄδθη ῬΓ[61] παν 5οινν ΡΖ 4116 ρὸ- 
ὑρᾶηκι πᾶι6. -- ϑρέμμα ὕϑρας 
ῬονΙρ ΠΡ α515. ἴδῃ Δ. ὕδρα, τὴῖν νον- 
ΔΟΙ ΠΠΟΠ ΟΡ Βοξοίοπυπβ (65 Ὁπ} 16 8, 
νϑ]. δ08. ΡΙαι, Τιορρ, 1, 1100. Σὰ 
παίϑων ϑρέμματα. Ἐυϑ ΚΥΚΙ. 189 
ἀρνῶν τροφαΐί. ΠΊρρο!]. 610 ϑάχη 
ϑηρῶν. ον ΡΙαν. ἐοέ νοῦ οἷ- 
ηθιῃ Ρ[οΙ]6, νρ].. χὰ ΑἹ. 221. θᾶ- 
πἶν ἴδ μελαγχ-. γργδα σαι νίβοῖν 
γνοῦθυπάοπ. 
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στέρξει γυναῖκα κεῖνος ἀντὶ σοῦ πλέον.“ 
τοῦτ᾽ ἐννοήσασ᾽, ὦ φίλαι, δόμοις γὰρ ἦν 
χείνου ϑανόντος ἐγχεχλῃμένον καλῶς, 
χιτῶνα τόνδ᾽ ἔβαψα, προςβαλοῦσ᾽ ὅσα 
ζῶν κεῖνος εἶστε" χαὶ πεπείρανται τάδε. 
χαχὰς. δὲ τόλμας μήτ᾽ ἐπισταίμην ἐγὼ 
μήτ᾽ ἐχμάϑοιμι, τάς τε τολμώσας στυγῶ" 
φίλτροις δ᾽ ἐάν πως τήνδ᾽ ὑπερβαλῴμεϑα 
τὴν παῖδα χαὶ ϑέλχτροισι τοῖς ἐφ᾽ Ἡραχλεῖ, 
μεμηχάνηται τοὔργον, εἴ τι μὴ δοκῶ 
πράσσειν μάταιον" εἰ δὲ μή, τιξτταύσομαι. 

ἘΘΡΟΣι 
ἀλλ᾽ εἴ τις ἐστὲ πίστις ἐν τοῖς δρωμένοις, 

δοχεῖς παρ᾽ ἡμῖν οὐ βεβουλεῦσϑαι καχῶς. 

571. ἀν τῖν 1290: σὰ ΔΗ 182. 

519. γε]. 550 λέβητι χαλκέῳ χε- 
χρυμμένον. 

580. τόνδε, ἄθδπη οἷπο ΠΙ που ἢ 
ἴθ Πᾶπάθη μἰεὶι. --- δα ἢ. πὶ 
κα  μ ἀλὸ σ᾽ ὅσα ζῶν εἰπε 
(ἴπὶ ἀδροπβαῖζα σὰ 19 χείνου ϑ' α- 
ἌΡΕΟΣ ν8}]. Αἱ. 138.) Ζομ 
ἀπάθαϊοι, βαρ θοβιϊπηιην Α ΡΟ] οΥ 2, 
1,9, τνοπδοῖι Νόδϑος Ὁ. 1655 τόν τε 
γόνον ὃν ἀφῆχε κατὰ τῆς γῆς 
χαὶ τὸ δυὲν ἐκ τοῦ τραύματος 
τῆς ἀκίδος αἷμᾳ συμμῖξαι" ἥ δὲ 
ποιήσασα τοῦτο ἐφύλαττε παρ᾽ 
ἑαυτῇ. ῬᾶΆΠΘν 5016 5βϑίη. ΒΙαὰι ἄθη 
Ἦδν. σὰ β]θίομου" Γ᾽ ἀθπβοια Ὁ 8η- 
βίδομοίη. 

ὅ81. πεπείρανται, κατείρ- 
γασται, ἤνυσται, ἠδ} 1]. 12, 7 
ταῦτα μὲν οὕτω πάντα πεπείραν- 
ται. Νρὶ. 5860 ἴ. 

552 ἢ. Απὶ. 080 οὔτ᾽ ἂν δυναί- 
μην μήτ᾽ ἐπισταίμην. λέγειν. Ὁ. 
Δ06Ρ Ιᾶπρποι αἰθοΐς Β]058, βοπάθρῃ 
γ ΡΝ 50} ὅλον ἀὰ5 δόβθην ἄρ ιρ6 
ἐπίστασϑαι. θὲΡ ϑαιζ πὶΐ [πάϊο. 
χαὶ στυγῶ ἄμμο δηροκηῦρ!, ννἷο 
148. -- χακαὶ τόλμαι, νὶθ 

ΑἸΓἸΒΟμ οἱ οὐθι 46 Ρ]6 οἴ θη ν 6 - 
ἀογθ]ΠῺ1ΟΙ 6 ηιαίαθ αγὸΐθ5, 16 516 οἱ- 
[εγβύορο Ὑγοῖροῦ. ϑοηϑὺ πίομί 
ΒΟ θιθη. 

584. Ὑ0}}. μεμηχάνηται τοὖρ- 
γον (ἵνα πειρῶμαι), ἐάν πως. 

νθ Ὁ. Ο, 1ττὸὺ πέμψον Θήβας 
(πειρασομένας), ἐάν πως χωλύσω- 
πθ φόνον, νεῖ. Κνίρον ἀν. 6,1. 
οἱ. 

684}. φίλτρα, Πῖοθο52δα - 
"ΟΡ δοβόπῦθον ἄθπ καχαὶ τέχναι; 
ϑέλχτρα τὰ ἐφ᾽ Ἥρ., “6Ι6Π6 
νῸ) Νόδβθοβθ ΔΒ ν ΚΙ ]ΟΝ πὰ [Ὧν 
ΗδΡάΚΙῸ5. θοϑιϊπηηΐ ἡνάγθη. -- τὴν 
παῖδα τὰ ΒὔοκΚΌΠΟΚ δα! 5417 ἢ, 
νυᾶπροπά ἢ. 56]|0 5 νυ] μι ἰδ. 
(Μὴ δαὶ ἀθη δῦ οπο αγαηᾷ νοῦ- 
ἀδοιι!ρ..) 

ὅ81. εἰ δὲ μή, Κιῦρεν ἀν. 
θῦ, ὅ. ἃ. 12. -- πεπαύσομαι, 
ΒΊΘΙΟΙ 4556. [6 ἄδνοη ἃ0, Δηΐ. 
91. ῬΒΠ. 1280. 

589. υἕμον ἡμῖν, ἴῃ ἀπ586- 
θη Αὺξφ Ζὰ ΑἹ. 611. ΒΡόη80 
Ἡγρογοίοϑ. ἴ, 12 “υκοῦργον παρὰ 
τούτοις μέτριον καὶ ἐπιεικῆ ὁὸο- 
χοῦντα εἰναι. 
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ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

ὅϑ0 οὕτως ἔχει γ᾽ ἡ πίστις, ὡς τὸ μὲν δοχεῖν 
ἔνεστι, πείρᾳ δ᾽ οὐ προςωμίλησά πω. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἰδέναι χρὴ δρῶσαν, ὡς οὐδ᾽ εἰ δοκεῖς 
ἔχειν, ἔχοις ἂν γνῶμα, μὴ πειρωμένη. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

ἀλλ᾽ αὐτίχ᾽ εἰσόμεσϑα, τόνδε γὰρ βλέπω 
ὅ95δ ϑυραῖον ἤδη" διὰ τάχους δ᾽ ἐλεύσεται. 

μόνον παρ᾽ ὑμῶν εὖ στεγοίμεϑ᾽ " ὡς σκότῳ 
χἂν αἰσχρὰ πράσσῃς, οὔ ποτ᾽ αἰσχύνῃ πεσεῖ. 

ΛΙΧΑΣ. 

τί χρὴ ποιεῖν; σήμαινε, τέχνον Οἰνέως, 
ὡς ἐσμὲν ἤδη τῷ μαχρῷ χρόνῳ βραδεῖς. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

000 ἀλλ᾽ αὐτὰ δή σοι ταῦτα χαὶ πράσσω, «Ἄίχα, 
ἕως σὺ ταῖς ἔσωϑεν ἠγορῶ ξέναις, 

ὅ90 ἢ. θυρο γὲ 50]} ἡ πίστις 
50Π αν" Ρεϊοπὶ ννοράθη. -- ἔνεστ ἐν, 
ἐν τοῖς δρωμένοις; πείρᾳ δ᾽ οὐ 
πρ. πω, οὕπω δὲ πεπείραμαι, 
Βοηάθυπ γᾶ ἀ6}" Ὑ ΘΡΒΙ ΟΠ ΡηΡ᾽ 465 
Νεβ8ο5. ΤΉυΚ. 1, 122 ὃ τῷ πο- 
λέμῳ προςομιλήσας, “ἴα ὃ, Τὸ 
ὁμιλεῖν πολέμῳ, ΡἸ]αι. φιλοσοφίᾳ, 
γυμναστιχῇ. 

592. ὙΥΊ556η.,, πἰοθν Ἀ]055 
ννᾶμποη, π|18535 ΜΟΙ Βδηάο]ὶῖ 
(ϑρῶσαν, πἴοιι δρῶντα, πὰ ΒοΖαρ 
αυῇ ἢ.) ἀὲε 41165 Υ ἄδπδθη, 
Κοπηΐη 155 Ζὰ ΒΡ 6 η, πἴ0} - 
ὑἰρ 15}, 5.61 δὴ ἢΐ Ν᾿ οΥϑὶ 
ἄθη ΟΓΒΌ0} Δη. --- Ζὰ ἔχειν 
ἰδι γνῶμα, γνῶσιν, πὰ ἀθηκθϑη. 
ΑΙΚπδη ΕἾ. 40 πεῖρά τοι μαϑή- 
σιος ἀρχά. 

594. εἰσόμεσϑια (ΔΙ. 209) [ΤῊ 
εἰδέναι τυ οκννοϊδοιά; τόνδε, 
1085. ἢ. τη ἰϑϑάθαϊον τη 1Π 6} Η δι 
αἴθ Μεοίπαηρ ἀ65 ΟΠΟΡϑ, ὙνΘΠη 516 
ἃπὶ| ἤδν. αἴθ Ῥγοθθ πιδοίιθη νν}}}. 

590 ἢ. μόνον στεγοίμεϑα 
(χρυπτοίμεϑα), “ἴθ 1109. ΡἸΝ]. 

528 “μόνον ϑεοὶ σῴζοιεν. --- αἷ- 
σχύνῃ πίπτειν, ἀδὴ 5 ἢ ἃ 1 
8 ἢ}} 6 1 πὶ [4116 ἢ, νὶθ πίπτειν 
γαίῃ, ἀελπτίᾳ βαλεῖν, ἀηθη 940 
αἰτίᾳ βάλλειν, σὰ ῬΙ]. 61. Βὰν 
αἰσχρά πᾶϊι ἢ. ἀϊο ΓΒ. 6] απ; 
ἄσπι [1085 φσοροηΐθο", ἄθη 516 
56 105. ΘΡΉΒ.ΠῸ νὸν {ΠννῃΡ οἰ [θα 
γ ΟΡ ν ἃΡηΐ, μαἰϊο. ο» 58ηΖ6, οἰρϑηῖς- 

110} ἄθπι ἀπάγακίοῦ ἀν Ὠ. χανν]- 
ἀονΙ δυο ἀοάδηκο (νρ].. 582 {᾿ 
121 ἴ.) νϑυγᾶι ἀϊὸ ΠΟΙ ρο ὙΥ ΔΙΙαπρ, 
1 γῸ5 πηγὴ: ἢ). δῦ δυρΘη] ] ΚΊΠΘΝ 
80 γοη ἄτη νου ὔβιον!, ἀΔ85 65 11, 
νΜ16 ἀ61" [οΚαϑίθ ἱπὶ 0. ἢ., ροηϊρι, 
νγθηη ἴῃ Τὰ ἀ61 Υ ΕΙΡ νορθοΓ- 
θη Ὀ]6 1. 

99. τῷ μ. χρόνῳ, 
ἀγηηθη. πὰϊο Δ! 96 Πα] θη 
βραδεῖς, νονλβρᾶμοι. 

000. αὐτὰ ταῦτα, νὶο 409. 
Ὠὰ5 ρσονυδάθ βϑίγοῖθ! δι ἀὰ55 ἴ,. 
δϑῖηθ Αὐἱιᾶρο ΘΡ α]66. 

001. αἱ ἔσωϑεν, ἄϊο ἀνίηποη, 
γοη ἄρηθη ἴ,. οδη ΠΡ Κοιμη, νρ]. 
δι 815. -- ἡγορῶ, ἐϑρόεις ὅ81. 

ἄἀὰ ἸΟἢ 
"νᾶ })6 ; 
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ὅπως φέρῃς μοι τόνδε ταναὐφῇ πέπλον, 
δώρημ᾽ ἐχείνῳ τἀνδρὲ τῆς ἐμῆς χερός. 
διδοὺς δὲ τόνδε φράζ᾽ ὅπως μηδεὶς βροτῶν 
χείνου πάροιϑεν ἀμφιδύσεται χροΐ, 
μηδ᾽ ὄψεταί νιν μήτε φέγγος ἡλίου 
μήϑ᾽ ἕρχος ἱρὸν μήτ᾽ ἐφέστιον σέλας, 
σρὶν κεῖνος αὐτὸν φανερὸς ἐμφανῶς σταϑεὶς 
δείξη ϑεοῖσιν ἡμέρᾳ ταυροσφάγῳ. 
οὕτω γὰρ ηὔγμην, εἴ ποτ᾽ αὐτὸν ἐς δόμους 
ἴδοιμι σωϑέντ᾽ ἢ χλύοιμι, πανδίχως 
στελεῖν χιτῶνι τῷδε, καὶ φανεῖν ϑεοῖς 
ϑυτῆρα καινῷ καινὸν ἐν πεισλώματι. 

ν Ὁ 2 2 , - 2 « χαὶ τῶνδ᾽ ἀποίσεις σῆμ, ὁ 

6002ὥ. ταναϑφῆ, λεπτοῦφῆ, 
ἰσχνουργῆ, Υἱοι θεν ποδήρη, μα- 
χρόν, νΥὶθ τανύπεπλοι γυναῖκες. 

008. τῆς ἐ. χερός, αἷδσβὲὶ 
Ὀ]055, ὙὙ61} 516 ββϑίρβε ἄδθη Ρθρ]οϑβ 
δον οθῦ, δοηάθνῃ ἅποι ἀυ 594 χερ- 
σὶν ἁτεχνησάμην ν ΡβιθοΚι ἀθα- 
ἰοηά. 
004 Ε΄. ΝΙοιμδηά 50}} νοῦ ἢδθι. 

ἄθπ Ῥθρίοβ ἃπίθρθη, ποὺ ϑ'0ηη6 
οὐδ θιυδῦ ἰὴ θθϑομθίπθη, νν61]} 
βοηϑὶ ἄθ' Ζᾶυθον δἰπθηῆ ἃπάθιθῃ 
Ροθη. οὐδν ἈΠ ΚβΔ ΠῚ νγ Ρράθῃ 
νυῦγραε, ν6}. 680 Π΄. -- ἕρκος ἱρόν, 
ἀα5 τέμενος οἄον ἄλσος, νο ἢν. 
Ζὰιι Βοι ἀὸ5 Ορίουβ Εδαθι" δυῖ 
ἄθιπ ΑἸ δηζάπάθπ υυνὶρά, ννορθ- 
ξοη ἐφ. σέλας δυο 0 ἄθιι 
Ἡρθογάθ ἀδθ5 ἢλδλιιβεϑ8. 

008. κεῖνος 80] χείψου, νἱθ 
Ἀϊ. 1099. γῶν. φανερὸς 
σταϑεὶς (1192 ϑυτὴρ σταϑεὶς 
ἄνω) δείξῃ ἐμφανῶς, ἱπάδπι 
Ἰοιχίοροϑ ἄθῃ ΒΘΡΡΗ ἀὸ5 ΡΡΌΏΚΘΙ5 
τηϊς ἄθπὶ Θοναπάο γῸΡ ἄθη Αὐρθη 
ἀδ5. γΟΙΚΟΒ. οἰ ηβο ]οϑδὶ. ΠΠΌΡῸΡ ἀἷδ 
“υιβπηπιθηβι 6] ὰηΡ φαν. ἐμφα- 
νῶς Ζὰ δῦ. 618. ΕἸ. 199. 
ἡμέρα ταυρ., νὶθ ΑἹ. 990 ἀρι- 
στόχειρ ἀγών. (φανερὸς ἐμφανῆ 
θραποκ, φανερὸν ἐμφανής Ὀϊα- 
ἀονῦ, φόροι ἀΐο (οἀά.) 

- 2 Ἁ 

χεῖνος εὐμαϑὲες 

611. πανδίκως, ἀνενδοιά- 
στῶως ὅ861}0]., νγνϑ ον ἀδ5 ποοῖὶ ρίαηθ. 
Πὰς Κοπιιπᾶ δεμῦγε νον πανϑίκως, 
νΒ]. 295 πῶς δ᾽ οὐκ ἐγὼ χαίροιμ᾽ 
ἂν .... πανδίχῳ φρενί; ὶ 

612. στελεῖν, ἐνδύσειν, περι- 
βαλεῖν ἴ86}10]. 

θ18. χαινῷ καινόν, τὰ 008. 
Αἰ. 267, 415 56 "πιὰ 6 Κ 6 ἢ Ονἴε- 
ΟΡ 1 56 ΚΘ η ἀον π- 
ἀθ: Ηοροά. 2, 119 ἐν ϑρόνῳ σε- 
μνῷ σεμνὸν ϑωκέοντα. ἄππι Ορ ἴον 
50. πᾶη ὑπὸ νεουργῷ στολῇ, 
ννϑηϊρβίθηβ ψεοσλυνγ εἶ. 

014. Ῥαμῖ ἤδθνΡ βίθιοῖι 5686, 
Ι,.. ὑγίηρο ἀὰβ (ἀθβοιθηκ ἴπὶ Αὐἱ- 
ἰγᾶ86 ὟΝ Ὠ., πᾶὶ 516 ἴῃ" 51666} 
δυ} ἀὰ5 Κἀβιίομθη δοάνίοκι, Αυῇ ὃ 0 
κεῖνος εὐμαϑές 501116 ἐπιγνώσεται 
[οἹσθη. [άθιπ ρὸν ἢ. ἄθη ΒορΡΠ: 
Β0Ρ) 8414 Θ΄ πὰ} δἴπθη ΒΙΙοΚ 
ἀανγὰυΐ τὶν (νρ]: ΕἸ. 1222) 
μΠηζα ρει, δΙΘ Ὁ 510. ἀὁ" Ἐράθ 
Θἰπθ ἃΠάθ 6. γ ϑπάσῃρ, 80 ἀ485 ἀ6Γ 
Αὐθου5. χατὰ τὸ σημαινόμενον οοη- 
βγαϊν! ἰδῦ, νρ]. Ζζὰ 49 ἢ. -- ἔἕρχος 
σφραγῖδος, {Ππ|5 0} 6] Πρ; νοη 
σφραγίς, νἶς Ἐπὰν. Ηΐρρο!. 804 ἐξ- 
ελίξαι περιβολὰς σφραγισμάτων. 
(ΒΙΠΟΡθθοκ τῷ δ᾽. ἐπὸν μα ϑήσε- 
ται, ῬοΡΡθθ πὰ Νάιοκ μεἰν γ6γ- 
τἰυϑομαηρ; ἀοὶ" νογβοπάθη: ὃ χεῖψος 

θθῦ 

610 
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θΙδ σφραγῖδος ἕρκει τῷδ᾽ ἔπ᾽ ὄμμα ϑήσεται. ; 
ἀλλ᾽ ἕρπε, καὶ φύλασσε πρῶτα μὲν νόμον, 
τὸ μὴ ᾿πιϑυμεῖν πομπὸς ὧν περισσὰ δρᾶν" 
ἔπειϑ᾽ ὅπως ἂν ἡ χάρις χείνου τέ σοι 
χαμοῦ ξυνελϑοῦσ᾽ ἐξ ἁπλῆς διπλῆ φανῇ. 

ΛΙΧΑΣ. 

020 ἀλλ᾽ εἴπερ Ἑρμοῦ τήνδε πομτξύω τέχνην 
βέβαιον, οὔ τι μὴ σφαλῶ γ᾽ ἐν σοί ποτε, 

Ν Ν 2 ᾽ Ὁ 3 ξ ΡΥ) - ϑ 

τὸ μὴ οὐ τὸδ᾽ ἄγγος ὡς ἔχει δεῖξαι φέρων, 
λόγων τε πίστιν ὧν ἔχεις ἐφδονδσμεα 
ὄμμα ΕΣ ΣΕ τῷ δ᾽ ἔπ᾽ εὖ 
μαϑή ἀεταν Δ ΕΝ, ὅγιερ κεῖνος 
ἐπιγνώσεται, ἐπιϑεὶς τὸ ὄμμα τῇ 
σφραγῖδι 56110]. ) 

θ11. 856})0]. ἐμφαίνει αὐτῷ μὴ 
ἀποσφραγίσαντα περιεργάζεσϑαι 
τί ἔγκειται. θὸν πομπός (κῆρυξ, 
Ο. ἃ. Τ0) 501} παν τῇ τνὰβ 561- 
Π65 Ατηΐθ8 ἰδῖ, ορόρθη ἰ,. ΟΡ θη β6- 
ἴθις μαι. Μ|ι περισσὰ δρᾶν 
νΡ]. Αι, 08 τὸ γὰρ περισσὰ πράσ- 
σειν οὐχ ἔχει νοῦν οὐϑένα. 

618. ἔπειτα πο! πρῶτα μέν 
ὙΪΘΊΑΊ. 0812. 

619. ἐξ ἁπλῆςς 284. Αἱ. 211. 
ἨθΡΆΚΙ65. ἰδὲ ἄθ [,.. Πᾶηκ 56μα]- 
ἀρ Γὰν ἰγοθ ΑἸβΡΙΟ απρ᾽ 56 ῖ ποθ" 
ΑαΠρᾶρο, 16 ΟΥ̓ ὁπάπηρ; 8610 8. δὲ- 
πλῆ ἂν εἴη ἡ χάρις ππὰ ἅμ] οὶ 
ΒΡΡΙ ΟΠ νν ὄρ ΠΟ, ν 8]. σὰ ΡΠ. 1870. 
ΒΡ. ϑαρρ!. ὁ9Ὁ0 τῷδέ τ᾽ εἴρηκας 
καλῶς Καμοί" δϑυιλοῦν δὲ χάρμα 
γίγνεται τόδε. Απιμ. ΡαᾺ!]. 2, 808 
Εἴ μὲ φιλοῦντα φιλεῖς, δισσὴ χά- 
θρις. Κρ]. 410 Ὁ, 

020. Μᾶη Ροίοῃο βέβαιον, 
νοζι σφάλλεσθαι ἀδη ἀὀροηβαι 
ὈΠάοι: νη ἴ6ἢ ἃ 8 χκῆρυξ 
(189) πιοϊη πὶ ἃ]5 οἷ ζΖι- 
νον ϑϑῖσοβ νοῦν αὶ το, 50 
9 0.195 6.8. ὩΤΟῊΣ σοβομδῆθη, 
ἀδ85 ἴὁἢ 161|ἃ}]8 δὴ Αἀϊν Ζι - 

. πιδ] (γε βοθῦνι σὰ σοί), τὰ δ΄ πη 6 Ρ 
Ἡρδντϊη, ἢΓ6 816, ἃ. 8. ποῖ ἀϊν 
ὈΠΖαν ΘΙ ἄβϑις Ζσοῖρο. [1085 ἀθυϊοὶ 
Ζαροκ αὐ Ποιά ποῖ ΒΒ ΝΥ ἀρπαηρ; 
408 ἢ, -- πομπεύω τέχνην 

80}) ἀὁγ ἢξ. οἴγιη. (σι 502) --- 
πομπὸς ὧν τὴν ,τέχνην πιστῶς 
φυλάσσω. Ὀῖὸ κήρυκες, Διὸς ἄγ- 
γελοι ἠδὲ χαὶ ἀνδρῶν, 5ἴδ!θι απ- 
ἴ0 ἄθιῃ διάκτορος ΠόΡμιο8, ἄθι 
κηρύκων σέβας. Α656}.. --- σφ. ἔν 
τινι, νῖο παρὰ ϑεοῖς ἀμπλακεῖν, 
Ῥθοοα)»6 τη αἰΐφειο. 

022. δεῖξαι, ἐραάο)6, νυὶθ Χοα. 
ἈΠΌ 8 ἡῤρομώμ Κύρῳ δεί- 
χνυσιν. 

028. νΥῖ͵ιο 498 ἡμβόλων ἐπιστολαΐ 
υπὰ δῶρα βοϑοιίθάθα πνοράθα ἀπά 
004 ἅιι55ο" ἄθι πέπλος ἢ. φρά- 
ζεὺν ᾿ιθἰϑϑὺ ννᾶβ 816 1], 50. ἀη[6}- 
βοθθίἀθι δι} Π.. ἀἃ8 Ὀδρουνοίοινοι 
(65 ἄγγος υπὰ ἐφαρμόσαι πί- 
στιν λόγων, ἃ. ". ἴγοὰθ Αἰ8- 
ΤἹ Βα πα ἀθὰ" ἰππὰ ἀπνου ααΐοη β6- 
5.6 ]Πὰπροη, τν οι Πον. ὕβθορΖοιι- 
θη 80]116η, 4885 ἴ.. ἴπὶ δ΄Άλπιηθ 
ἀον ἢ. πάπα], νϑ]. θ05 χαὺὶ τῶνο᾽ 
ἀποίσεις σῆμα. Εΐπο ἄθπι ἴ,. ἀπ- 
θοννιβϑϑίθ [ΓΟ η]6 Ἰορὶ ἀανῖη, 4855. 
ΘΙ νοη πίστις λόγων τοάοι, νῸ 
ΘΙ" δοιἄμδοιν νῖρά. ΑἼΟΙι ἀϊο γα} 
νοη ἐφαρμόσαι ἰδὲ θθἀθυ βᾶμν 
πο ἄθπὶ φυνοι ἀθι ρθη προφαρμό- 
σαι 494. (ϑ ον ΘΕ Το ἀΡ6 1 ἰδ. ἀϊδ 
Δ. ὧν ἔχεις ΡΙΟΙ Ρ,. Β0πά νη ἀαγοὶι 
ΑΡῖρΡαηρ ἃ ὡς ἔχει νΘΡά 61}. 
ὙγοάοΡ ὧν λέγεις πού! ἣν ἔχεις 
Β0ΠοΙηΐ δ. ΒΟΒΟΠΡΙ θη. σὰ πᾶθθη, 
5οηάθΡη ὧν θέλεις, Πη80}}) ἄθπηὶ 
560Π01. ἐπέϑες ἣν ϑέλεις σφρα- 
γῖδα, ἀδν θοὸν" ἰγτὶρ ἐφάρμοσαι 
145.) 
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ΔΗΙΤΑΝΕΙΡΑ. 

στείχοις ἂν ἤδη. καὶ γὰρ ἐξεπίστασαι 
τά γ᾽ ἐν δόμοισιν ὡς ἔχοντα τυγχάνει. 

ΛΙΧΑΣ. 

ἐπίσταμαί τε χαὶ φράσω σεσῳσμένα. 

τ ΔΗΙΑΝΕΙ͂ΡΑ. 
ἀλλ᾽ οἶσϑα μὲν δὴ καὶ τὰ τῆς ξένης, ὁρῶν 

᾿ προςδέγματ᾽ αὐτὴν ὡς ἐδεξάμην φίλως. 

ΛΙΧΑΣ. 

ὥστ᾽ ἐχπλαγῆναι τοὐμὸν ἡδονῇ χέαρ. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 
τί δῆτ᾽ ἂν ἄλλο γ᾽ ἐννέποις; δέδοικα γὰρ 

Ἁ Χ ὔ; ὌΝ Ν ’ὔ Ἁ ΑἿ , -Ὁ- 

μὴ ττιρῷ λέγοις ἂν τὸν πτόϑον τὸν ἐξ ἐμοῦ, 
Ἁ υ ’ 2 »-»Ρ μῚ ’ 

σερὶν εἰδέναι χαἀχεῖϑεν εἰ ποϑούμεϑα. 

024. στ. ἄν, ζὰ ἘΠ. 631. 
626. δεν. ἐπίσταμαί τε σεσῳ- 

σμένα καὶ φράσω (σεσ. ) ννϑράς 
ἴγοῖι θΘΡ ΘΠ θη. ννὰ5. ἴθ} νυ οῖθ5. Υ8]. 
Ζὰ ΕΒ]. 680. 

621 ἵ. δομάσμίορη γι ἀιο} Ὁ. 
ἀπ ΠΘΡνοσ, ἴ.. πηῦρο ΘΟ Ομ 6, 
ἀὰ85 516 ἀΐϊθ [ἴοἱθὸ βὰν οἰηρίαηρ θη 
ἢαῦ06. ΟΠπδ ἀϊγθοῖ Ζζιὶ ϑᾶρϑη; Μ 6] - 
ἀθ ἀδ5, 5οἰζί 516 πὰ" ἄθὴὶ ἐξεπί- 
στασαιν ΘηἰΒρ ΘΟ θη οἶσϑα μὲν 
δὴ καὶ τὰ τῆς ξένης, 50 4855 αἱ 
ῬΟΡΙΟΒίθη. Καπη δι. (ἰπἰδρραηρὶνι 
Ἰηᾶη, ΨΊΘ βου 110}, ΒΠΠ1ΘΡ προς- 
δέγματα, 50 [Ἃἅ1Π ἃ} αὐτήν οἴη 
ἀΠΡΘ ΓΙ ρον ΝΟΒάνποκ. τον ἤον- 
Πιδηἢ προς ῳ ϑέγματ᾽, αὐτήν 9 
(αὐτήν 8᾽ πιῖν [.4.} ὡς ἐδ φ., 
80 ἀδ55 ἀἴ6 ῬοΡβοὴ ἀδὺ [ὁ16 ἄθη 
ἃ 5816 ρουιϊοῃίθίθ. Υογίθη δθβθη- 
ἀρονινᾶιο. Κύὕομ!γ προςδέγματ᾽, 
αὐτή 9 ὡς ἐννων, πάρι προς- 
δέγματ᾽ αὐτὴν ὡς ἐδ. φίλα, ἴοι Ζ- 
ἴθ 65. ἐἴολι εν προπά, τνθηη πδῃ 
φίλως ἃ ὡς ΔηΒΟΙΠΪο55ι. Ῥαϊακὶβ 
αὐτός, τὰ νονθίπάθη πὶ ὁρῶν.) 

Μ|ὶ προςϑέγματα ὀέχεσθϑαί τινα 
γε. ζὰ 49. 

δ ἀϊαὸ Ὑνιρκαηρ 

629. Μιι ἐκπλ. ἡ δονῇ πῇ Ζιι 
Αἰ. 698 ἔφριξ᾽ ἔρωτι. 

6090 ἢ. [οὐ Κῦπηϊθ πὰθ [6] ΠΟ ἢ 
δον ἄθηι Η. νοὴ πιϑίηθιι γ᾽ 6] η- 
δθη ἤδοῖ ἴππ ἀἴο} βάθη ἢ Θίβϑθη: 
ἰπάθ85 πιδομίθϑδὶ ἀπ ἀδιμῖῦ σὰ ΡΒ 
Κοιπιηθη, θ6νΟΙ 510] Ζϑὶρί, ὁ} δ΄ 
ἄἀϊοβ ΝΑΟΊ ποὺ Καὶ δα πἰ μη. 
ΠΟ] 5 ΤΠηπ155 ΒΟ Π1Ι6556η, Ὁ. νυν ἄπϑομο, 
Θ᾽ προ νὸὴ [ἢγοΡ ομηβιοῃ Γ6- 
ἄθη; ἢ. νον ἀἄθαϊθι βοἢ ΘΠ η155ν0}} 

165 ΖΔΌθ 615 
μΐη, ἀοΡ ἀϊθ αἱΐ 1096 ἀθ65 Ηδρν. 
δη οι θη νοῦ άθ. Κρ]. ΕἸη]. 5. 19. 
-- ὕεθον. ἄθπ Ορι. πιὶλ ἄν, ννὲ]- 
ΟΠ" νοη δέδοικα μή πίοι αἰβοῖνι 
νὰ (ἀὥὰ Κῦππίοϑι νοῦ ἀδνΡ 
Δεῖυ -- πρὸ καιροῦ ---, Γἄ "6 ἢ - 
ἴ[ῖ6 16, ἄδλνοη Θθἀδ6π), ν9]. χὰ 
ΡΗΠ]. 499 παλαί ἂν ἐξότου δέ- 
δοικ ἐγὼ ΔΙή μοι βεβήκοι. Ὥριη 
πόϑος ἐξ ἐμοῦ 5ῖ6 "0 βοννὅμη- 
Ποῖ. βοροηῦθον πρὶν εἰδέναι τα - 
κεῖϑεν, ΜΟΙ ἸΟἢ πΔ0} Απ]οῖι. ἀ65 
ϑ6}}0]. (ἕως μάϑωμεν, εἰ καὶ αὖ- 
τὸς ἡμᾶς σοϑεῖ) δ 5ΟΠ ΡΟ θη πὰ} 6 
χἀχεῖϑεν, ἃ. ἰι. καὶ ἐξ ἐχείνου. 
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ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ α΄. 

Ὦ ναύλοχα καὶ πετραῖα 
ϑερμὰ λουτρὰ καὶ πάγους 

685 Οἴτας παραναιετάοντες, οἵ τε μέσσαν 

δι 

ΠΠηλίδα πὰρ λίμναν 
χρυσαλαχάτου τ᾽ ἀχτὰν χόρας, 
ἐνϑ᾽ “Ἑλλάνων ἀγοραὶ 
Πυλάτιδες κλέονται, 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

θι0ὃ χαλλιβόας τάχ᾽ ὑμῖν 
3,4." 2 2 ! 

αὐλὸς οὐκ ἀναρσίαν 
ϑὺ ἀπ ἢ ΠΡ ΡΣ 15 ΑἸ 

ΒΟΥΟΝΠΟΙ ἀθι" [Δηἀβομα , νοη 46 
Κυὐκβιθ "5. σὰ ἄθη ἢδιιθπ 5016 η 6}- 
[Δ Ροπ, ἀδ85 Ηδν. ζὺν Εὐουάο ΑἹ- 
16 415. ΨΌΒΙΡΘΙΟΙΘΙ ΚΙ ΘΡΘΡ.. θᾶ] ἃ 
ΒΘ ΚΟΙΡΘη νυρά. 

638 ἢ. γον. ὦ ̓ παραναιετάον- 
τὲς ϑ. λουτρὰ καὶ πάγους οἵ τε 
μέσσαν Μ. πὰρ λ. (ναιετάοντες). 
Ὀῖ6ὸ ϑερμὰ λουτρά ν6]6)ι6 ἀθιῃ 
δἰπθη βομπιαϊθη ζυρδηρ ἰη5 δ θῖν ρ5- 
Ἰαπὰ ἈΠ οπάθη Εησρᾶθθθ ἄθη Νὰ- 
πιο Θερμοπύλαν βάθη, Ἰᾶρθη π8}:6 
ἄθπι θορ δυῖΐ Βοϊθρραπά : ἀἀ 61" 

ς γαύλ. καὶ πετραῖα, παραϑα- 
λάσσια χαὶ ἐν τῇ Οἴτῃ κείμενα, 
ν 6}. χεἷν καί 1100. 08. Ποροά. 7, 
110 τῶν Θερμοπυλέων τὸ μὲν 
πρὸς ἑσπέρης οὐρος ἄβατόν τε 
χαὶ ἀπόκρημνον, ὑψηλόν, ἀνατεῖ- 
γον» ἐς τὴν Οἴτην" τὸ δὲ πρὸς τὴν 
ἠῶ τῆς ὁδοῦ ϑάλασσα ὑποδέχεται 
καὶ τενάγεα. Νόθοπ ἄθη ϑερμὰ λ. 
οὐδ χύτροι ᾿ἰὰς οἷα βωμὸς Ἣρα- 
χλέους, ἀὰ ἀφ Τιὰἄρθηάθ χα ]ρὸ 
Αἰμθηθ ἰμγοι 0 ἢ [2] 156. πδο ἄθη 
Ατθοῖίθη. ἀΐθθθ Οᾳ0]]| θη ἃ]5 [ν- 
φαϊοκαπρ β 80 θη Πάθ θη 5016; 
Ῥοιβαηάγο5. ἴῃ 66. ΠΟΡΑΚΙθὰ 5680]. 
ΑΥίβι, Νὰ}. 1092 τῷ δ᾽ ἐν Θερ- 
μοπύλῃσι ϑεὰ γλαυχῶπις ᾿4ϑήνη 
Ποίει ϑερμὰ λοετρὰ παρὰ ῥδη - 
γμῖνιε ϑαλάσσης. 

ρθρ950. μέσσα, τυ ϊϑοιοη ἄρῃ 9. 

λουτρά υπὰ πάγοι Οἴτας, ἃ. ἢ. ἀδπ 
Τρηχίνιαι πέτραι Ἠδνοά. 7, 198. 
Π 6" δ΄πυ5 Μα]ΐδοιθ ἤδοῖ ΒΟΠΙΘΡῚ- 
560Π6} ΑΥὖΊὶ λίμνη (θά. ὅ, 8397), νυνὶ 
βοηϑὶ οἶδμα λίμνης. 

651. Π)ὲν Αὐίθιΐβ Ὀρτυγία (τὰ 
212) ννἂι" ἀϊθ ρᾷηζθ Κἄβίθ νοὴ Τ65- 
5816 ΘΓ ΠΟΙ] : 5160 ννᾶῦὰ δ 
νίθ θα Ουθη ἃ]5 λιμενοσκόπος ν6ν- 
ΘμΡ!. ΟΡ ιθιιβ δἰῃρὶ μοὶ Αρο]]οπ. 
ἈΠοά. 1, ὅΤ! Ἄρτεμιν, ἢ κείνας 
σχοπιὰς (υπὶ Ῥαρ 58) ἁλὸς ἀμφιέ- 
πεσχεν Ῥυομένη καὶ γαῖαν ᾿Ιωλχίδα. 

0981. 6.0 Ουιβδηραθ θα. π]} 
ἔνϑα κὰα 238. 0. Ἀ. 1451. ΝοὺΡά- 
Πος νοῦ ΤΠουπιοργ Βοὶ ΑΠΠ}616 
νὰ" ἀἰὸ Ταρϑαϊζαηρ, (ΡΥ ] δα) 46:" 
ΑμΡΠΚυγοηθπ (ἐκκλησίαν ᾿άμφι-. 
χτυονικαί) ἃπι Τοιηρ6] ἀ6. Ἰ)θιη6- 
[6 " πὰ ἀ6" Οἀρ6}}0 ἀθ8 Αιμρὶιὶ- 
Κιγοη, Ηογοὰ, 1, 200. --- κλέον - 
ται, οοἰονγ"αγιἔμ2", ἃ νοι ΡΙη 8} 
Βοργδαοιῖο ΝΟ πον 465 Θρ 5ο!θπ' 
χλείειν, νΒ]. Οἀ. 18, 299. 

6040 [ἢ οὐκ ἀναρσίαν κα ν., 
ἀνάρμοστον, ἐχϑρὰν οὐδὲ ϑρήνων 
βοήν, πἴοιμιε απροίάροῃ, νυν]άνι- 
θη ΚΙαδηρ, νῖρ ΕἸδίθη βοπϑὺ δὶ 
ΘΚϑι "5 ΠΡ ΤΡΆΘΙ οὐ ΚΙ ηρ θη, 50η- 
ἄονρπ ἀνείλυρον (καναχὰν) ϑείας 
(δος ἀθοοηϊ5) μούσας, ἀν γ- 
ἃ ΡΙοίοι ροῦν 08} 6} 16 Γ- 
ΚΙαπρ, ψῖ6 ἀἶθθ6 θ)6ὶ δ ΘΓ ἢ 
Εδϑίθη οριδηϊο, νρ]. χὰ 0. (, 1228. 
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᾿ἀχῶν χαναχὰν ἐπάνεισιν, ἀλλὰ ϑείας 
2 , ’ 

ἀντίλυρον μούσας. 
ὃ γὰρ 4ιὸς ᾿Αλχμήνας κόρος 
σεῦται πάσας ἀρετᾶς 

’ 1.3} 9 2 27 ᾿ 

λάφυρ᾽ ἔχων ἕπ'᾽ οἴκους 

Στροφὴ β΄. 
[4] 32 , 2) 
ον αττόσιτολιν εἴχομεν, 

2 

σπιάντ᾽ ἐς δυοχαιδεχάμηνον ἀμμένουσαν 
’ ’ χρόνον, πελάγιον, ἴδριες οὐδέν" ἃ δέ οἱ φίλα δάμαρ' 

τάλαιναν δυςτάλαινα καρδίαν 
πάγχλαυτος αἰὲν ὠλλυτο" 
γῦν δ᾽ ρης οἰστρηϑεὶς ἐξέλυσ᾽ 
ἐπίπονον ἁμέραν. 
--ἰὰ ἐπάνεισιν Ἰϊορὶ Δ556} ἀδὺ 
Βεοχίθμαπρ ἃυΐ Ηθγα ΚΙ 65 Ηδ ΚΟ] 
ΟΝ] ποῖ, ἀΔ55 ἀ16 ὅ0ΓρΡῸ τπὴῇ ΘΓ. 
915 ἀαμίη ποῖον [μπὲ μαι νουβίαπ- 
ΙΠ6η |ᾶ556η, Ὑϑ]. σὰ 220 βαχχίαν 
ὑποστρέφων ἅμιλλαν. 

θ44{. ὃ Διὸς λκμ. κόρος, 
νΕ]. 19ς, 46" ζδθυβϑοόοδη, ΑΙΚ- 
ΘΠ Θ᾽ 5 Κιπά, νῖο ΤΠρορη. 1 

ὦ ἄνα, Δητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος. 
Απάογα νϑγθίπάθη ὃ Διεὸς λκχμ. 
χόρος, ἀεν Ζοιυβογζοαυρία 
ΑἸΚΙπ πη 550. η, νῖο Ριπά. 0]. 
2, 18 Κρόνιος παῖς Ῥέας. --- πᾶ- 
σα ἄρ., νὶο πᾶσα ἀνάγχη, 4116 
ἀθηκθᾶΓο, μδοιδιθ ἄρ., ν5].Ζι 91. 

δίν. ἀπὰ Απἰἰδῖν. 2: Μῦρθο 
ἨθγάκΙο5, ἰᾶπρο Βομ ΘΓ ΖΙΙοἷ 6- 
βϑιηΐ, Τάβο Ποἰπ ΚΟ ΓΘ, ἀυγοι- 
ἀγαπροπ νοη υ]δηροη πεῖ Ποῖὰᾶ- 
ὨδΙγα, ἄσσον ἄθη ζΖδυθον ἢ νυ ἰ6- 
ἀοΡροννοηηθη ! 

641 ἢ. ΝΡ». ὃν εἴχομεν ἀπόπτο- 
λιν (ἀποδημοῦντα) πελάγιον (ἐν 
πελάγει), ἀμμένουσαι ἐς πάντα δυο- 
καιδεκάμηνον (τὰ ΡΗΠ].122) χρόνον. 
ἤδν. νὰν πδοὴ 1604 [υπίζοιη Μοπάθ 
(6 Ρ. ἴθ ταηάον δυο συν] ἢ) νη 
Τυδομΐβ. ἀρθννοβοπά, πιοὶδὺ πελάγιος, 
Ὅν 6 1} πδοῖϊ ΤΠ γάϊοη νογκαυϊι, νεῖ. 
100, οἴπο Κυπάθρ ἀδὺ ϑείπθη, υβ]. 
40. (πάντ᾽ ἐς Ἠογπδπη πδο 5680]. 

εἰς δωδεκάμηνον ἀναμένουσαι; 
ἀϊ6 Οοὰά. πάντα, Βοί!ι6 παντᾶ.) 

650 0 Μίι ἀδπι θαιν (ἀ 6 1 πὶ 
ἴσο ΘΡΡΟΡοπα ας) οὐ 
νρ]. ΕἸ. 104; ὕβρει ἄθῃ Ἠϊδῖα5 Ζὰ 

Ε]. 198. --- ὔλλυτο, ἐφϑείρετο, 
ἑαϑοδοοῦαέ, πἷξ πάγκλαυτος 
νϑ]. 80. 8605. Ὦϊ6 Ζιυβαπμηπθηϑιθ]] απ}: 
δυστάλαινα τάλ. καρδίαν, 
νῖο 608, νεῖ. ῬΗΠ. 291 εἰλυόμην 
τάλας δύστηνον ἐξέλκων πόδα. 

θ5ὅ3 ἢ, 72εἰζι αὶ Αγϑ, ννυϊμθηί- 
Ῥναπηὶ, Ὠ. οὐ ὅϑυ νοῦ ἴμγθπὶ 50Ὑ- 
ΒΘηνο] ]6η. Παβοίη. Ῥθππ ὑπὶ ἀΪθ6 
λύσις πόνων τὰ δὐΤΓοίομ θη θοάΡ Θ, 
65. ἀε5. Καιηρίοβ βοσθὴ Ομ] ϊα, 
ἄθη ἀν ψι46 Κυϊορϑοοὶν θηἰϊζῦη- 
ἀοίθ. Εθθη ἄθγβθὶθ δηάοθὶ ἀδῃ 
45 προϑιηοῖ ἀπὰ βομδῆϊ ΕὙΊ Θά θη, 
ψὶθ ΘΙ θοιάθϑ, δπάθὶ ἀπα ᾿Ἰὐϑι, Ζζὰ 
Αἰ. 6014. δηζ 50 Αἱ. 106 ἔλυσεν 
αἰνὸν ἄχος ἀπ᾽ ὀμμάτων Ἄρης. 
- Μῖι ἐξέλυσεν ἐπ. ἅμ. (βίον, 
αἰῶνα, “ἴα Αἰ. 623 παλαιᾷ ἔν- 
τροφος ἁμέρᾳ) νΕ]. 0. ἈΒ. 85 ἐξέ- 
λυσας σχληρᾶς ἀοιδοῦ δασμόν. 
(Ὀ 6 Οοπἠθοίυνοη αὖ στρωϑείς, οἵ 
στρ. ἃ. ἀ6]. 5'πᾷ ἅμ] Δηβθθγδομῦ. 
ΑΒΡῸΡ ἐξέλυσ᾽ δὶ []56ι, ννθπη ἀΐθ 
Απιεΐϑιν. σἰοεῖς ἰδὲ. Πιπάονῦ ἐξήρυξ᾽ 
βδο ΡΠ]. 423, Ηδνιιδηῃ ἐξείλυσ᾽, 
ἴθ ἀᾶοιίο ἐκλύει.) 



94 

5 - 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

“Αντιστροφὴ β΄. 

6δῦ ἀφίχοιτ᾽ ἀφίχοιτο" μὴ 
" » - σταίη πολύχωπον ὄχημα ναὸς αὐτῷ, 

πρὶν τάνδε πρὸς πόλιν ἀνύσειε, νασιῶτιν ἑστίαν 
ΒῚ ᾿ ἀμείψας, ἔνϑα χλήζεται ϑυτήρ᾽ 

θθυῦϑεν μόλοι πανίμερος, 

τᾶς πεειϑοῦς παγχρίστῳ 
᾿ συγχραϑεὶς ἐπὶ προφάσει ϑηρός. ΔΜ 

ΔΗΙΑΝΕΙ͂ΡΑ. 

Γυναῖχες, ὡς δέδοιχα μὴ περαιτέρω 

πεπραγμέν᾽ ἢ μοι πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἀρτίως ἔδρων. 

θ50 [. ,“Μηϑαμοῦ ἡ ναῦς ἀλλα- 
χοῦ ὁρμίσαι, ἕως ἐνταῦϑα ἀφίκοι- 
το, τὴν Εὔβοιαν νῆσον καταλι- 
πών" καταστρεψάμενος γὰρ τὴν 
Οἰχαλίαν ἐκεῖ ἔμεινε: ϑῦσαι τῷ 
πατρί 5680]. γΕΙ. 291. Μὶϊ ὄχ. 
ναός νρῖ. Δϑβοι. Ρυοιι. 408 λι- 
νόπτερα ναυτίλων ὀχήματα. 

θ50:΄. μὴ σταίη, πρὶν ἀνύ- 
σι δι; δ. σάν ΧΙ ΤἌΪ ΉΖΙ, 
Ῥμ!. 529. -- Πα νησ. ἑστίᾳ ἰδ5ὶ 
ἄἀον Ορίονμθογὰ ἁὰ ἄθηὶ Κοπᾶθοῃ, 
νο Ηθνυ. κλήζεται ϑυτή 0 
(εἰναι), λέγεται ϑύειν. 

0600 ἢ Κομμπθ ἀδθηη Πρν. 
νὴ ϑοθηϑαο! πδὸὶ ἢ. ον], 
Ηδυριβοάδηκο ἀ4θ5 ΟΠο}8, νβῖ. 
0901, (16 οοἀά. πανάμ ερος, 
ΜΘ] ΟΠ 65 θηΐνν 6 Ρ πάντως τῇδε τῇ 
ἡμέρᾳ οἄον πανάμερος πλέων (Οά. 
11, 11 τῆς δὲ πανημερίης τέταϑ᾽ 
ἱστία ποντοπορούσης) (θ᾽ 646 
ϑύσπαἀο οὐδ πἷ συγχραϑείς νον- 
θυηάθδη {7 ογηγι6 ἐθγηρδ φσοάθιϊίοι 
ψΡα.) --- 6 δῖηη ἀθ5 Εοϊβοπάθη 
ΤῊ55 86ῖη: ἀἄυγο ἀὰ8. νο]ὴ 

ΝΘ 5505 ἂηῃ ἀϊθὸ Ηδπὰ ρ6ρ6- 
μ"δπθ Δα γα 1016] δον οη- 
προη. ΑΜΡ πάγχριστον Καπη 
ὁΒη6. ΑΡΕΪΚΟΙ ποῦν --ς ὃ πάγχρ. 
πέπλος 56ῖη; συγκραϑιείς νιῦραθ 
(ν8}. σὰ 4904 προφαρμόσαι) δυῖ ἀδ8 
Θηρθ. ΑΠΒΟΠ]ΠΙΘ586ηὴ 465 (νη 68 
Θοῆθη ὑπ ἀὁΓ Ὑυηβο ιν. ἴῃ ὑηρθ- 

58ηΖ 

ἉΠη1" δ οῖδο οὐ]. τνοράδῃ : 
ΒΟΒ]ΘΟΒ πη τες ϑελχϑείς Καηῃ 65 50 
γνθηἷρ᾽ δθῖη ψνἱ οοποϊϊαίμς5 (Π οἰὰ- 
ὨΪΡ86). [οἷ Πᾶ]|1ὸ παγχρ. ἴὰν 
ΟΡ ΒΘΙΡΙΘΡοΝ, ἰπάθ ἀὰβ Απρὸ διῇ 
π αἀνάμερος ἈΡΙΡΙΟ, ἀηἃ νου 1} : 
τᾶς πειϑοῖς ἀγκίστρῳ συγχρ., 
ἃ. ". οογηηαίΐμδ οηὶ ἤαηιο }67"- 
δμαδίοηῖδ, αβαμδ ἤάαηιο. οὶ 
δράϊονη. ἰδὺ ἀΐθὸ Μοίδριον βεϊᾶι- 
ἢρ: 80 ἀγκιστρεύειν --- δελεάζξειν, 
νἶο πόϑῳ ἠγκιστρευμένος. (Ἰεῖο- 
νῖο ΕΡροβ. οἱ ἃ15 ἄρον οὐδ ΕἸ- 
5016 1} ΟάΔΟΙ! ρα, 850 Κοπηΐθ ἀθι 
ΤΠ 16] }65Ζᾶ α}} 61", Ὑν ] Ομ. ἄθη Ηδθνγ. 
ἄορ 1). βοννίπποιπ. 8016, ἄγκι- 
στρον τᾶς π΄. ΠΘΙΒ86ῃ; ἄμον συγ- 
ἀρ ἀνούηον συζεῦξαι ν5]. χὰ «Αἱ. 
895. ἐπὶ πρ. ϑηρός. (581), 
"ἃ 0 ἢ πε σον δὲ ἀν νοΡμον- 
58 θη δ (Δηνν ἰδ Π0}). ἃ ὁ 8 Ν65- 
8508, ἱπάθῃ πρόφασις, νοὴ προ- 
φάναι, ΟΡ ἴῃ ἀΡΒΡΓ ΠΡ] ΟΠ ον" ΚαδΙ 
δΐθῃι. ΡΘΙΠΟΝ Κοηπιθ 46 ΠΟΓΟΙ 
ἄδθη ϑ5΄πη πἰποίη] ρθη, Νο5505 Πᾶ})}6 
ἄδθη δυο πὰ 415 νορννᾶπά ρο- 
θυδιοιδ, ἀπ 810}} ἂπ βθίπθπι ΜΟυ- 
ἀθν σι γτἄάομθη. Μι|ΐ ἐπὶ προ- ᾿ 
φάσει ν6]. Δηϊ. 852 ἐπ᾿ ἀρρή- 
τοῖς λόγοις. (Π 6." Ἰοίζίο δ ὺ5 θηΐ- 
ΒΡΓΊΟΝΕ ἀθν 50. ἴθ: Ηδυρι φά- 
ρους, υοϑδίϊδ (ον »»αοίθαἴ ηυΐδϑα. ) 

θθῶ. περαιτέρω, ὑστὲρ τὴν 
ὑρυαλυρμμμᾳ χρείαν, πέρα τοῦ 
δέοντος, νοὶ]. Ὁ, Ο. 158. Ὁ. ἢάνοι- 
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ΧΟΡΟΣ. 

«τί , δ᾽ ἔστι, 4ῃάνειρα, τέκνον Οἰνέως; θθῦ 

ΔΗΙΑΝΕΙ͂ΡΑ. 

οὐχ οἶδ᾽ " ἀϑυμῶ δ᾽, εἰ φανήσομαι τάχα 
χαχὸν μέγ᾽ ἐχπράξασ᾽ ἀπ᾽ ἐλπίδος καλῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐ δή τι τῶν σῶν Ἡραχλεῖ δωρημάτων; 
ἣ ΔΗΙΑΝΕῚΙΡΑ. 

μάλιστά γ᾽" ὥστε μήποτ᾽ ἂν προϑυμίαν 
ἄδηλον ἔργου τῳ παραινέσαι λαβεῖν. 610 

ΧΟΡΟΣ. 

δίδαξον, εἰ διδαχτόν, ἐξ ὅτου φοβεῖ. 

ΔῊΗΙΐΙ ας χρύγηλίον, 

τοιοῦτον ἐχβέβηκεν, οἷον, ἢν φράσω, 

γυναῖκες, ὑμῖν ϑαῦμ᾽ ἀνέλσειιστον μαϑεῖν. 
ᾧ γὰρ τὸν ἐνδυτῆρα πέπλον ἀρτίως 
2 -ῳ Ν 

ἔχριον, ἀργῆτ᾽ οἰὸς εὐέρῳ πόκῳ, θ15 

τοῖ, Ζὰ νγοῖῦ σορᾶηροη Ζὰ 56ῖη ὑπὰ 
ΘΒ π] 65 σονναρὶ Ζὰ Βάθ6η. 

005. τέκνον Οἰνέως 56. 
ἀϊθ ϑργθοβοῦῖη. θδγυμ ρθη υηὰ 
ΤρθαηΠ 10} ΐηΖα. Ὁ 

6660. εἰ, νἷο 110. 
6617:  ἀ πο -ἔλσ. καλῆςς κά 

ῬρΡοῦα 806 Ῥγοζδθοία, ν8]. τὰ ΕἸ. θὅ 
τῆςδε τῆς φήμης ἅπο, 'ῃ ΕΝ] 6. 

008. θὲν (ἀδηϊι. μᾶπρι ἃ" νοῇ 
ἐλπίδος; ἀον Ὠαιὶν μεὶ δὼ ρη μ ά- 
των, νν6}} --- τῷ ἩἯρ. δωρηϑέν- 
των, πεμφϑέντων, ννὶο 0. α. 1020 
τὰ δόλῳ τῷ μὴ δικαίῳ χτήματα. 
θοὸν Ρ]υν., ν 16 οἵ ἄοπα, τη 7 6, 
μοζοίοηποι ἀὰβ Θθβθομθπκ αἱβ δἷῃ 
ΘΓ Πν 01165. 16 αἰδοῖα ΕδιμΠοΙ 
τιτῶν δῶρ. . δι ον 1084 
νοεῖς τι τούτων ; 650}. ὕαπι. 408 
εἰ μή τι τῶνδ᾽ ἔρξαιμι τοὺς μετ- 
αἰτίους. Τμακ. 1, 88 χαϑ᾽ ἤἥσυ- 
χίαν τι αὐτῶν προΐδωμεν, ν8]. 
2, 85. 

6609. πεῖς ἈΠΟΚΌΠΟΚ δυΐ 590 ἢ, 
ΠΟ: ὁηθ ἰοἰθοη ψουυΡ ροβθη 

ἄθηῃ μοῦ, ΘΙ αἰ ῦ ρορδάθζα 
ἀΡΘΓδΙμΘη ἰδιῖ6. -- προϑ'. λα- 
βεῖν ἔργου, οὐννὰ ὕρδγθ!, 16]- 
ἀθηβοθα Ὁ 10} ἀηρνοι θα, ἄδηλο γ, 
οἴ 6. ἀπ. ἢ} νΟΓΠ ΟΡ Δηρ6516}} 6 πεῖρα 
465 ΕΟ] 65. νουβίομορ᾿ Ζὰ ϑβίη. 

0ΤΙ. γβ!. 04. 

012. ἢν φράσω ΕΡΓυΡαΐ δια 
ἂν φρ-. Ῥδπη ἄν ζὺ ἀνέλπιστον 
(ὅν) σὰ ζίθῃβη βϑϑίαιἰοὶ νυϑᾶθιυ ἀϊὸ 
δ. ΘΠ] απ Π00}} ἀν ἀφάδηκο. Αὐ ϑῦ. 
ΡΙαι. 849. ποῖός τις; Αηϊνοῖῦ: 
οἷος. ν ἢν μὲν κατορϑώσωμεν, 

εὖ πράττειν ἀεί. -- μαϑιεῖν νθ}}. 
πὶ ἀνέλπι., “ἴὸ 694 ἀξύμβλητον 
μαϑεῖν. 

6014 Π16 Αϑϑι πα] οη νν 16 ΕἸ]. 
100 ζώει, ὃν γᾶ ϑέξεται Ὀρέσταν. 
Π. 9, 1380 μεεὰ δ᾽ ἔσσεται ἣν 
τότ᾽ ἀπηύρων Κούρην. -- ὃ ἐν δ᾽ 
πέπλος, νῃ!. 0618, ΒίδαυβκΙοὶά, 
ἀδ5. ΠῸΡ ἰμοὶ] θοϑοπ θὰ (δ᾽ δισθημεὶ- 
ἴθη δηρϑίθρὶ ψιρά, ννὶθ οἵ ἐνθαρὸ 
χιτών α. ἀξ]. -- ῖε ΕἸϊδίου. ἀθ5 

- 
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τοῦτ᾽ ἠφάνισται, διάβορον πρὸς οὐδενὸς 
τῶν ἔνδον, ἀλλ᾽ ἐδεστὸν ἐξ αὑτοῦ φϑίνει, 

καὶ ψῇ χατ᾽ ἄχρας σπιλάδος. ὡς δ᾽ εἰδῆς ἅπαν, 
ἧ τοῦτ᾽ ἐπράχϑη, μείζον᾽ ἐχτενῶ λόγον. 

680 ἐγὼ γὰρ ὧν ὃ ϑήρ μὲ Κένταυρος, πονῶν 
πλευρὰν πιχρᾷ γλωχῖνι, πρροὐδιδάξατο 
παρῆκα ϑεσμῶν οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐσῳζόμην, 
χαλχῆς ὅπως δύςνιπτον ἐκ δέλτου γραφήν. 
χαί μοι τάδ᾽ ἣν πρόρρητα, χαὶ τοιαῦτ᾽ ἔδρων, 

θβδτὸ φάρμαχον τοῦτ᾽ ἄπυρον ἀκεῖνός τ᾽ ἀεὶ 
ϑερμῆς ἄϑιχτον ἐν μυχοῖς σῴζειν ἐμέ, 

τ ἰι αὶ. δίης. (ἀργῆτι) ἰδὲ διοὶὶ 
Ῥεῖ δἰθίβοιθη Θ᾿ο ΐοσα ἀᾶπη φοβίαϊ- 
ἴοῖ, ψγόπη γον ΘΟ 5] ηρ᾽ πὶ Αὐο8. 
ἄυγοῦβ ἀϊὸ Πππροθαηρ νου ϊηάογὶ 
τυϊρά. (εὐέρου θιηάον.) --- τοῦτο, 
ἰροῖζ ᾧ πόκχῳ, νογδᾷοι 10} --- ἀ 1 6- 
56} Κτἂπι, ἀϊθ565 ἄθιῃρ, νυνὶ 
τοῦτο 5" νῸη οἷπθ Βοῖίθ νοῇ 
Μοηβοιθη. ΥΕ]. χὰ 1285. θοοὴ Καηη 
00}. ᾧ ἃ]5 Νϑυθριπι δο[αβϑι ψγ6}- 
ἄρῃ, ννοζὰ ἀργῆτι. Ι πόκῳ 6Γ- 
ΚΙᾶγοηά γᾶ! --- οὐδενός γΟΠ 
οὐδέν. 

6171. φϑίνει 5ἰγτιὶ οἰ ροηι! οι 
ἀϊοὸ ΟἸϊοάοΡαηρ, αἴθ. 06 ΖῈ" 
διᾶρκΚαηρ᾽ (μὰ νοῦ ν8]. χι 
9971. 898 ἢ. Αἱ. 80θ. 

618. ψῇ ἥτὶ ζῇ σμῇ χνῇ), κα- 
τατήκεται χαὶ ῥεῖ καὶ διαλύεται 
ἀπὸ τοῦ λίϑου διαρρέον 50}0]. 
Ὁ. παι ἀϊθ ΒΊΟΟΚο, ννοιηΐξ 516 ἀδ5 
αἰ ἂπ ἄθη Ῥϑρίοβ ρβϑϑιριομθη, δυῇ 
ἄθη 5 Κιίθβ βϑϑίδιηρ θη ἘἾι5500- 
ἄδη ἀδθβ Ζ:ΠἸΠ6Γ5 βονου θη: 76 ἱχὶ 
Πηάοι 516 ἀϊθ ΕἸ ἀβϑιρ κοι. πιο ῦ «ἴπ 
ἄθη Βοάθῃ δἰπβοζορρη, ϑ0ηΏ Γη 

.ΟθΘη Φαρα Ζογκρύμιο! πὰ Ζ26Γ- 
θγόοκοιι, Ὑ6]. 098 κατέψηχται 
χϑονί. 

080[, πονῶν, ἀλγῶν ΌΝ 
5601 Η΄Ξ Ἠϊὸ “πικρὰ γλωχ ίν π80}} 
Ηομι. πικρὸς ὀΐστός. --- προῦ δι- 
δάξατο, τὰ Αἰ. 1603, νν 61} Νω9- 

505 Ὁ. [ὧν 56᾽η6 ἄνθοκθο δη- 
Ἰορπίθ, υβ]. 474 ἀπά ρ]οίοι. ἐσῳ- 
ζόμην, θενναινῖθ θ61 πὴ}, 
ὈΦΘὨ1610, σὰ 0. Ἀ. 918. 

0895. Ποῖ ον ΘΙ οἢ Ιὰβ πᾶ]ιθ, 
ἀὰ ὨΙΟίο. οὔ [ἅν [δὲ οἰηζυργᾶ- 
ξοπάθ ὈΙηβ66 Μοίδμ!θρη νοη δέλτου 
ΤΟΥ νο ΕἾ .8865 ϑὲς δ᾽ ἐν 
φρενὸς δίλτοισι τοὺς ἐμοὺς λό- 
γους, τὰ ῬΙΝ]Π. 1925, Απάορουβοὶυβ 
ἔνι ἀπὸ ϑεσμῶν ἀανδυΐ, ἀὰ 
Ὧ80}} ΡΟ] ΠΧ 8, 128 δέλτοις χαλ- 
καῖς ἦσαν πάλαι ἐντετυπωμένοι 
οἱ νόμοι οἱ περὶ τῶν ἱερῶν καὶ 
τῶν πατρίων. ΝΕ]. ΡΙαϊ. ΑἸοχ. 11. 

. 6084. Ναομάθπη ὮὨ. ρϑβαρὶ, 516 
[4 1}6. 510}. δἰθθηρ ἂηῃ Νοβ808᾽ ὟΥ οἱ- 
Βθηροη ροθαπάθη, βοιῦ 56. ζὰ ἄθη 
πρόρρητα 561})8ῖ ἄθον. ΑΒΘ ἴῃ 6 Ρ 
Απρϑὺ ἴ᾿γὸ5 ΠΟΡΖθὴΒ ψ]ΘάΘΓ 11 
δἷ6 ποοῆπιὰ]9 χαὶ τοιαῦτ᾽ ἔ- 
ὅὄρων, οβοιοη 86. 65 "θυ 5. β΄ 
58 δ᾽ παϊΐο απα Θ88 ποο]ιηὰ]5 βαρί. 
Π 1686. ῬᾶΡ Ια Κιῖβ0}} β  ΠΠριοη Ὑ όΡιΘ 
το ὥσπερ χαὶ ἔδρων) 5ἰπά τηὶδ ΄ 
Ἰοῖβο" Θ ΠΠη 6 ΒΟΒΡΙΌΟΠΘΗ : ἄἀθπη 68 
μᾶπρι': συδαιηπιθη πρόρρητα ἦν. 
σῴζειν. (Π ὁ ΨΟΓΒ. ΒΡ θη μδἰσϑὲ 
ἄἀθπ ΠΊΟΝΙ ΟΡ ΒΙΘΙβίοη, ἀ6Ρ ἄυχοἢ 
ἀϊθ ὁ ΘΓη ὙΥἸΘἀΘΥ ΒΟ] ἢ ρθη ππά ἄθη 
Βαι ἀον ἤοάς ἀὰ5 ΠοΡΖΚΙορ θη ἀον 
}). πιᾶ]1.) 

080 “. γΕ]. 0001, ὕοὀθον ἄϑε- 
χτος ἀκτῖνος τὰ 23. 691. 
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«; ὍΝ 32 ᾿ ς ς , 

ἕως ἂν ἀρτίχριστον ἀρμοσαιμὲ που. 
- -Ὡ ἀν " ᾿ 

χάδρων τοιαῦτα. νῦν δ᾽, ὅτ᾽ ἦν ἐργαστέον, 
ἔχρισα μὲν κατ᾽ οἶχον ἐν δόμοις χρυφῆ 
μαλλῷ, σπάσασα χτησίου βοτοῦ λάχνην, 

2,7 - , 2 2 ᾿, ζι » 

χάϑηκα συμτυτύξασ᾽ ἀλαμπὲς ἡλίου 
’ , - [4 ",ὔ 

χοίλῳ ζυγάστρῳ δῶρον, ὥστπτερ εἰδετε. 
εἴσω δ᾽ ἀποστείχουσα δέρχομαι φάτιν 
2 2...» 2 ’ - 

ἄφραστον, ἀξύμβλητον ἀνϑρωπῷ μαϑεῖν. 
τὸ γὰρ χάταγμα τυγχάνω ῥίψασά σῶς 

τῆς οἰὸς, ᾧ ᾧ προὔχριον, ἐς μέσην φλόγα, 
ἀχτῖν᾽ ἐς ἡλιῶτιν" ὡς δ᾽ ἐθάλπετο, 
.ς- Ὁ - Ψὔ Ν , Ά ἢ 

δεῖ πᾶν ἀδηλον καὶ κατέψηχται χϑονι, 
μορφῇ μάλιστ᾽ εἰχαστὸν ὥστε πρίονος 
ἐχβρώματ᾽ ἂν βλέψειας ἐν τομῇ ξύλου. 

6081. κατ᾽ οἶκον, υὑπά πίοι 
ἀγδιβθον, ἐν δόμοις, ἵπὶ Πιοἴμ}}1- 
οοπ ἀεῆδοθο, 086 ἐν μυχοῖς, 
ΟΝ ἀϊδ ϑοηπθ πἰομὶ ἀνιηρί. 
ΤΊΠΘοΚκν. 11, 18 δόμος ἐν Διὸς οἵ- 
χῳ, νβ]. τὰ 105. απὰ Ζὰ 0. ἢ. 719 
ἐν δείπνοις παρ᾽ οἴνῳ. (Κἄμη Ὀ΄η- 
ἀον ἐνδυτόν.) 

6090. Ττνοὶζ θΤ1ῦ υπιϑιδηά! ἢ τνῖθ- 
ἀονιοῦ., ὑπ 485 ΗΘΓΖ Ζὰ ΘΓ 6 0}- 
ἴθρῃ. Ὑ61. ΡμΠ. 289 --- 292. --- κτή- 
σιον βοτόν, ουΐς (6 9,706, 
Ὑ 6] οΠ6 ἀδν ἨθΡΓ ΒΟ [ Βομόγι δἰ 
χτήματα, χτήνη. 

6092. δῶρον ἰϑὲ β] οἴοῖν σὰ ἔχρισα 
ἅπ0 ἢ}. 5. ΟΡ] θοῦ Μπᾶυ [ΖΠ 6] "6, 
ΣΝ ἸΠΤὴ κοίλῳ ζυγάστρῳ (ἄγγει 
022) νρὶ. δ64 ἦν μέσῳ πόρῳ. 

6093 ἀποστ., νοῦ Θαοἷι μἴηννοΡ, 
ΑἹ. 805. γνᾶ5 Ὁ. σΟΒΘῃΘη. πδηπῃΐ 
βἰα φάτις (λόγος, ἔπος), ἰπϑοΐεγη 
5ῖ6. 65 ἄἀθὴ. (ον. πιἰ{Π61}0, 
ἀξύμβλ. μαϑεῖν, ἀπ ΒΘ ατοῖΓ-, 
116 ἢ [νρ οἴπθῃ Μθηβοθθη Ζὰ ν61- 
5ύθ θη, ΜῈ} ἀδηηοηίβοι : Κ 81.678. 
0. Ἀ. 1870. Αδϑοθν]ο5 5δρὶ ἀν 
οὐχ εὐξύμβλητος, εὐξύμβολος. 
098 ἢ. τὸ κάταγμα τῆς 

οἱός, νεῖ. 615. 690. --- Ζα ἐς μ. 
ΘΌΡΒΟΚΙ65. ΥἹ, 

φλόγα ιὉἴιε ἐν] του πα, πὶ ἐἷοδ 
ἂη ΒΘιΘΡ Σὰ ἄοηκοη, ἀχεῖν ἐς ἡ λ., 
ννὶθ ὅθηθο. ἤργο. Θοι. 726 πδ8ο}ι- 
Διο πα βρὲ ηιθαϊος πὶ 97.865 50- 
ἰΐ5 οἱ οἰαγαπι ἤαοθηι. (16 υηδ6- 
νυ ]Π10Π 6, ἀθ6} ἀν ν οῖβο ἀν Ὦ. 
δᾶη2Ζ Θηἰβρρθοιοπάθ ὙΥἸΘἀθΡΒο αἢΡ; 
ἀονΡ Ῥγᾶροβ. θθβθι δθη ΒοΙμ6 ἀπά 
Ποῦ Ρθ. ἀσυγοὶ ἀκτῖνος ἡλ. 50η- 
βι66. Οοπἠθοίαγοη, ψῖθ ἐς μέσην 
πλάκα, πᾶῦαπ ἴῃ ἄθιη 5610]. ΚοΙ- 

᾿Πθῃ ΑηΒΑ]ι, ἀὰἃ ἀἴ6565 τηϊΐ ἔρριψα 
ὑπὸ τόπον χκαταλαμβανόμενον ὑ ὑπὸ 
τοῦ ἡλίου ῃ ἐς φλόγα ογκΙαγι, 
16 ΝΡ βᾶρθη ἰἢ ἀϊο ϑοππθ 16- 
56 η. ΒοΡρκβ ΟΡΒΟΒΙ ἂρ: ἐς μέσην 
χϑόνα.... κατέψηχται φλογί 
νυῖρὰ ἀήέϊ 018 νιιαονϊορῖ. θη 
γοΥ5 σὰ {Πρ θη ἰδὲ θΘααθμ.) 

6098. δεῖ ἄδηλον, νε]. 240. 
678. 

6099[. 80. Ζου γῦοΚοὶῦ, ννῖθ ἀΐδ 
Ἠο]χϑρᾷᾶπο νοῦ ἄθη Ζἄμηθη ἀθν 
ϑᾶρο. ΝΙΚαπά. ΤΙον. δῖ ἡ πριό- 
νεσσι τομαίη Κέδρος, πουλυό- 
δουσι καταψηχϑεῖσα γενείοις. --- 
εἰκαστὸν ὥστε, νὶο ΡΙδυϊαβ 
α(ἰδίηυνμἑατγιατέγγ πέ.. 

Ἷ 

690 

00 

100 
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τοιόνδε χεῖται προπετὲς. ἐκ δὲ γῆς, ὅϑεν 
᾿ » 

σιρουχειτ᾽, ἀναζέουσι ϑρομβώδεις ἀφροί, 
γλαυχῆς ὀπώρας ὥστε σπτίονος ποτοῦ 

; Ε ο , ΗΟ , 
χυϑέντος εἰς γὴἣν Βαχχίας ἀπ ἀμπέλου. 

τοῦ ὥστ᾽ οὐχ ἔχω τάλαινα ττοῖ γνώμης τιέσω" 
ς - Ἵ 

ὁρῶ δέ μ᾽ ἔργον δεινὸν ξξειργασμένην. 
, Ἁ 2 ϑΆ Ν - , ς ᾿ 

σιόϑεν γὰρ ἂν ποτ΄ ἀντὶ τοῦ ϑνήσχων ὃ ϑὴρ 
ἐμοὶ παρέσχ᾽ εὔνοιαν, ἧς ἔϑνησχ᾽ ὕπερ; 
οὐχ ἔστιν. ἀλλὰ τὸν βαλόντ᾽ ἀποφϑίσαι 

τιοχρήζων ἔϑελγέ μ᾽. ὧν ἐγὼ μεϑύστερον, 
ὅτ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ἀρχεῖ, τὴν μάϑησιν ἀρνυμαι. 
μόνη γὰρ αὐτὸν, εἴ τε μὴ ψευσϑήσομαι 
γνώμης, ἐγὼ δύστηνος ἐξαποφϑερῶ. 

" ᾿ ’ 2... μ᾿ ᾿ Ν 

τὸν γὰρ βαλόντ ἄτραχτον οἶδα χαὶ ϑεὸν 
᾿ Ξ: 

15 Χείρωνα πτημήναντα, χώνττερ ἂν ϑίγη, “" 

101. τοιόνδε χ΄ πρ., υπ- 
βιᾷπά! ἢ 6 ὙΥΙΘἀθυ πο ηρ 465 ὅθ- 
βαρίθη, - ὅϑεν, ἔνϑεν ὅϑι,ν οἱ 
ἀογῦθοῦ ΨΟ..., νοη ἐκ γῆς 
(ἐκεῖϑεν) Δϑ μη] Πτῖ; Ζὰ 0. (ἃ. 1221. 

ἽἼ02. ἀφροί, ΘΒ ]ά5θη, 
γ 6] ο 6 νἱὸ ϑρόμβοι αἵματος δαῖ- 
Ῥνοάδ]η. 
π08 ἢ. ὙΜ1ὸ ονόπ χατεψῆχϑαι, 

50 ψὶρὰ ΠΙ6ν ἀναζεῖν ἀυγοὶι οἷη 
ΒΙΙὰ νουϑ! μη] Π1ολ : 16 νοηη πιδη 
βάβνοπάθη Μοϑὶ νοὴ ΤΡαα θη, δα 
ἄθη Βοάθηῃ βομάιϊιοι. θὸπη ὀπώρα, 
ΠοΡΡ 81, ΤΡΔΟΡΘηΘΡΙΡὰρ ; ἀἃ5 σι ο- 
τὸν (Μο8}) πῖον νὶθ μοὶ τἢ8 
ἔουϊ, ρίηρμία ηἡμδία. Ὀαροὶ ἀϊ6 
ἀδμνυηρ ἱρὰ ον "δια, ψῖθ ἀϊθ 
ΒΙΆσθη 465 νου οι Ποῖθη Β]αῖ65. διι5- 
58 Π6η. 

π0ῦ. ποῖ γν. πέσω, πὰ 0. 
110 ποῖ τις φροντίδος ἔλϑῃ; ἡ 
6660. 

100. Ὀϊ6 ϑινραοία" ἀθ5. Αοο. ὁ. 
[υἴ. μοὶ ρ᾽οϊομθπι 850}]. 6 ΕἸ. 
Α1|ϊι. ΑΙ. 000, γἱ ] ]  οῦ! ἀπο 0. 
6. 1209 σὲ δὲ σῶν ἴσϑι. --- [)458 
ὁρῶ, ἤος υἱάδρο, 516} ἄθαι οὐκ 
ἔχω δοβ θη "0. 

101. πόϑεν ἱρὰ ἀυγοῖ ἀντὶ 

τοῦ (5 νου αηρ; ὙΥΘΙΟΒΟΡ 
αὐπ5ι7) πᾶν οὐκιᾶνι, νῖο ΕἸ. 
958; πὶ παρέσχεν ἄν, πᾶϊτι8 
δον ἄμ Ρδἢ 501] 6 η, νβ8]. Αἰ. 119. 

τιτ0. ΡΙαν. ννἱθ Οθ0. 

δ , 1.15. 

114. τὸν βαλ. ἄτρ., ἄθη Ρ[ΕΙ], 
ἀθνΡ ἄθη νυν ροίμαη, ἃ. ᾿ἰι. ἀδν 
ἄρῃ Νοβϑος γα, ΑἸ. ἀϊθ νοιὴ ἤδθι. 
νοΡ οΙρίθη Κοηΐϊδανθη 510} ἴῃ ἀϊθ 
ανοιιο ἀθ5 (ποίγοη δὰ ἄθαι Ῥο]οη 
σοπαοιιοι μαϊλθηα, νναγα αἴθ 56} νῸΠὶ 
Ηδν. ἀηνογϑα!! ἢ ἰη5 Κηϊο ροιροῖ- 
[θη (ἄδ!ο πημαίνειν) ἀπὰ Κοπηὶθ 
γνΘ6᾽" 6 Π61}} ννοράθη. π0Ὸἢ 51[61- 
"θη, οἷο ζθυβ ἵππ βοϑίδι μοι, βίαι 
ἀ65 Ῥγοιμοίμθιβ ἱπ ἀϊο []|ηξορνν οἱ 
Ζι β6 θη, Αγρο]]οά. 2, ὅ, 4 ὃ 6. 
θΟνιά. ἔαρι. 5, 9381 1. ὕεθ ον ϑεός 
βίαια ἥρως χὰ 0. (. θὅ. 

Τ1ῦ. ΑἸΙὸ προιμπιθ, 5618}; ἄον 
ἀΠ5ΓΘΡΌΠ ΟΠ 6 Οὐά ποι, ΘΙ ΠΘρ δα ἀ6 πὶ 
ῬΓ61}] : ὑπ 80 6]}61" οἷπ ΠΘΡῸ5. ννῖθ 
ἨΘΡΆΚΙο8. -- χώνπερ Πθρνιπᾶπη 
αι χώσπερ, νον γχώσαπερ 
ϑίγῃ οἶπο ἄν ἀΠ8 088} 50 οἰ ηΐ,. 
Ῥίπάον χὠώπερ ἂν ϑ'ι., ἃ. Ν. καὶ 
ὅπερ, ΟΡ 510} ἄληῃ τὰ πάντα 
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φϑείρει τὰ πάντα χνώδαλ" ἐχ δὲ τοῦδ᾽ ὅδε 
σφαγῶν διελϑὼν ἰὸς αἵματος μέλας 

πῶς οὐχ ὀλεῖ χαὶ τόνδε; δόξῃ γοῦν ἐμῇ. 
χαίτοι δέδοχται, κεῖνος δἰ σφαλήσεται, 
ταύτῃ σὺν ὁρμῇ κἀμὲ συνϑανεῖν ἅμα. 

ζῆν γὰρ χαχῶς χλύουσαν οὐχ ἀγασχετόν, 
ἥτις προτιμᾷ μὴ καχὴ πεφυχέναι. 

ΧΟΡΟΣ: 

ταρβεῖν μὲν ἔργα δείν᾽ ἀναγχαίως ἔχει, 
τὴν δ᾽ ἐλπίδ᾽ οὐ χρὴ τῆς τύχης χρίνειν πάρος. 

ΔΗΙΑΝΕῚΙΡ ΔΑ. 

οὐχ ἔστιν ἐν τοῖς μὴ χαλοῖς βουλεύμασιν 
οὐδ᾽ ἐλπίς, ἥτις χαὶ ϑράσος τι προξενεῖ. 

Π80 ἄδμὶ ϑίππο (πῶν ὅ τῇ Ροζίθ- 
ἤθη νγῦράο, 16 Ανὶϑὶ. ΝῸ}}. 548. 

110. ἐκ τοῦδε, τοῦ βαλόντος 
ἀτράχτου; ὅδε ἰὸς μέλας αἵ- 
ματος (16 πλέως οοπδίν αν, αἵ- 

ματι μελανϑείς) διελϑὼν σῳ α- 
γῶν (τὰ 5068), νν6]οιο5. αἰ ἀαροῖι 
ἀἴ6ὸ Τοάοβννυπάθ ἀθ5 Νϑϑθοὸ5 56- 
ἀγραηρθη ἰδ, 8580 ἀ855. ἀν" ἀανοἢ 
416 ΗἩγάνα νϑρρι τοι ΡΙῸ] πῃ γον- 
ἀοΡΌΠ μον Κραΐρ. π00}} δθυγοΠΠΘὴ 
Βαϊ. (Νϑαο νοῦν. ἐκ τοῦδε ὅδε ἄτρ., 
ἀογ ἃι8 ἀογ Υυπάος 465 Νερβδὲ 
ΒοΡαυβοοζοροὴθ ΡῈ], διελθὼν 
σφ.) 

1181. τόν δε, ἄθη Ἠθνρᾷκ|θ5. --- 
δόξῃ γοῦν ἐμῇ, ηᾶπι]. ὀλεῖ καὶ 
τόνδε. Αη δό ξῃ Κηῦρίς Ὁ. εἰ 
θοαουϊβαπηθι" Ροϊηΐο, ἀδ85 δἷπθ 8η- 
ἄδνὸ δόξα οὶ ἴῃ [Γδϑίβιθῃ. -- Μ1 
δ ἀφρὸ δὲν ταύτῃ νεῖ. Αἱ. 440. 

120. δρ μή ἄδιῃ σφαλῆναι Θη- 
ΞΡΙΘΟΠοηά --ε ΗἸπϑίυγΖ ἃαΐ ἀθη 
Βοάθη, ἅμον ὕπιουβαπρ᾽, πῃ ψ76]- 
Ὁπθη ἤδΡ. 516. τ Πἰπο ΖΘ ἢ 
501}. Μδη θϑδοιίο ἀϊὰ Κράξο Ηᾶυ- 
ἴυπηρ σὺν... συνϑανεῖν ἅμα. 
θὲν Θδάδηκο ΘΡΙηΠποΡῚ ΔῊ 84 ἢ σε- 
σῴσ εϑα Κείνου βίον σῴσαντος 
ἢ ̓οἰχόμεσϑ᾽ ἅμα, νον, ννϑ]οιο 
Ἴθι οἷπθ βἂηζ δηάθγο Βοάθυίαης 
σον πηΘη. 

1211. ΜΕ]. 582 Αἱ. 4197. ἢ 
καλῶς ζῆν. ἢ “καλῶς τεϑνηχέναις 
Τὸν εὐγενῆ χρή. 
125 1. 8630]. ἀνάγκη μὲν εὐλα- 

βεῖσϑαι τὰ δεινὰ ἔργα (100 δρῶ 
δέ μ᾽ ἔργον δεινὸν ἐξειργασμέ- 
γμη»}" οὗ χρὴ δὲ πρὸ τῆς ἐκβά- 
σεως αἱρεῖσϑαι τὰ δεινά. Ὠϊα ϑργο- 
ΘΠ ΘΡη Ροιμθρκῦ, Αηρϑὶ 5861 θ6ὶ 50 
βοίδ ΡΠ οθη Ὠϊηρ θη πϑεαείζονν. 18} 
556. 46} ἰοῦ νὸν" ἀθπη) ΕΟ] ρ; 
416 ἐλπίς (α]]ροιποὶπ Εν ἃ τ ἔπ ἢ ρ) 
Ροανρ πο] θη, ἃ. ἢ. δηϊβομοιάθη, ὁ} 
1η8η Ποθη οὔθ νθρΖν δἰ [6] 80116. 

1251. Ὁ. ἴαϑϑὺ ἄθὴ ΒερΡ ὁ ἔργα 
ΒΟΠΑΓΓ ἀπ, απ ἀϊ6 μὴ χαλὰ βου- 
λεύματα (5960 ἢ.) ρσοροπᾶρονζα- 
510116π, ΜΘ ΙΟΠ 6. πίοι οἰππιαὶ 6 ν- 
ἰγᾶπθη δὰ δαί τύχη, ΘἸΠἢΠ 556 ἢ 
Κῦππρη; ἀἄδπη ἴαϑβϑδὶ βία ἐλπίς 
ΘηἸβο βάθη 815 δυῖθ ΗοΓἴπαπ β, 
ν8]. Θ61 κακὸν μέγ᾽ ἐχπράξασ᾽ 
ἀπ᾽ ἐλπίδος καλῆς. θοὸν ΖυβαῖΖ 
ἥτις... προξενεῖ ἰδὲ φοπέομεϊα 
ϑοηοραϊίο: ἀ1ὸ ΘΙ ἢ ἰπ ἀοολ 
ποῦν Μαῖΐι δ΄ῖθθυ. θ)ὰ5 καί 
βίδῃ!} ἴῃ Βοζὰρ Ζὰ οὐ δέ, --- ΞΞΞ ὥσπερ 
οὐδὲ ἐλπὶς ἔστιν, οὕτως οὐδὲ 
θάρσος, ν5]. χὰ 840. υπὰ πιϊΐ 
ϑράσος δοβθηθον ἄθ ταρ- 
βεῖν ἘΠ. 404 ἔχεις τε ϑάρσος 
τοῦδε τοῦ τάρβους πέρι; 

ἽἘ 

20 

120 



190 
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ΧΟΡΟΣ. 
ἀλλ᾽ ἀμφὲ τοῖς σφαλεῖσι μὴ ᾿ξ ἑκουσίας 
ὀργὴ πέπειρα, τῆς σὲ τυγχάνειν πρέπει. 

ΔΗΙΑΝΕῚΙΡ Α. 

τοιαῦτα δ᾽ ἂν λέξειεν οὐχ δ τοῦ χκαχοῦ 
180 χοινωνός, ἀλλ᾽ ᾧ μηδέν ἐστ᾽ οἴχοι βαρύ. 

ΧΟΡΟΣ. 

σιγᾶν ἂν ἀρμόζοὶ σὲ τὸν πλείω λόγον, 
εἰ μή τι λέξεις παιδὲ τῷ σαυτῆς" ἐπεὶ 

πάρεστι, μαστὴρ ττατρὸς ὃς πιρὶν ᾧχετο. 
ΥΛΛΟΣ. 

53 - ς ὮΝ Α] ὦ ἃ ἃ «η 7 ὦ μῆτερ, ὡς ἂν ἐκ τριῶν σ᾽ ὃν εἱλόμην, 

1: ὅ080]. τοῖς ἀχουσίως 
σφαλεῖσιν ἡ ἐπαγομένη ὀργή ἐστι 

πραεῖα, ἧς σε δίχαιον τυγχάνειν 
παρὰ τοῦ Ἡρακλέους. Τικ. 8, 
40 ἄκοντες μὲν οὐχ ἔβλαψαν, εἰ- 
δότες δὲ ἐπεβούλευσαν - ξύγγνω- 
μον δ᾽ ἐστὶ τὸ ἀχούσιον. ὅδπηθο. 
Ἤδγο. Οοι. 886 Παμά οεὲ πορθῆς 
ηιϊομγηιθ. π07ι ϑΡροη 6. οδὲ ποροη5. 
ϑόρ!. ΤΎΡο ἤν, 582 ἄχων ἁμαρτὼν 
οὔ τις ἀνϑρώπων καχός. -- [608 
ἐξ ἑκουσίας (ὅ6|ι0]. ἑκουσίου) 
σι 395 ἐκ ταχείας. -ο ἀμφί, ν 6 
0. ἢ. 155 ἀμφέ σοι ἁζόμενος. 
Αἱ, 8388 ἀμφί σοι βοᾷ. Ὁ. (. 498 
δειμαίνοιμ᾽ ἂν ἀμφί σοι. 

129 [᾿ ,56}}0]. ὃ μὴ δυστυχῶν 
τοιαῦτα ἂν εἴποι, ἤ1Ὸ}: Ηδθν., ἄθη 
ἀὰ5 ὕπμ61} {ΠΠ: οἴχοι, ἀ8- 
οὶ, [ᾧγ βδοῖπθ Ῥϑύβοπ, νυρῖ. 1], 
ΖΝ 299. 0. (...352.. (Π]186. φοἀᾷ; 
4150} οἴκοις ---). ᾿)οἰαποῖΡα νν}}} 
βᾶρεη: τοιαῦτα λέξειεν ἂν ᾧ μη- 
δέν ἐστ᾽ οἴχοι βαρύ, ἀλλ᾽ οὐχ ὃ 
χοινωνὸς τοῦ χαχοῦ. ΑΡΟΙ ἱπάθπι 
516 ἀἄδ5 οὔβία αἸϊοὰ δάνουϑδιϊν ἃι.5- 
ἀγύοκι, τπαβδίθ 6. ποοιμἃ]5 ἀλλά 
βθίζθη, ψἷὸ Ὁ. ἢ, 8ὃ819 Κρέων δέ 
σοι πῆμ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ αὐτὸς σύ 
σοι. 

191. Μὶϊ ΧΕ ὅδ. ἄν νϑῖ, 
ΕἸ, 1293; ὃ πλ. λόγος, ἄθδη ἀι 

ὮΝ ΣᾺ ν᾿ - ὌΝ ’ ἢ μηκέτ᾽ εἶναι ζῶσαν, ἢ σεσῳσμένην 

ἵπὶ δΙπη0 Πιαϑ᾽, 0. (. 86 τὰ πλείον᾽ 
ἱστορεῖν. ΡΠ]. δὅ16 μή νύν μ᾽ 
ἔρῃ τὰ πλείονα. αν. Μοά. 598 
οὐ χρινοῦμαι τῶνϑέ σοι τὰ πλείο- 
να. -- εἰ μή τε λ. κτῆ., Χ ο- 
ἔθνη ἄἀὰυ πίοι ον ἃ ἀ 6 ᾽πὶ πὶ 
οι πα 6 ἀπ πα απ ΘΟ Ὶ] 6 1115}, 
Ὑνᾶ5. ἴον ἴον ποθὴ νν}}}. (80 415 
ΑΡμδηπαηρ᾽ δο[ασϑὶ "θα δνἢ ἀ16 516116 
ἰοῦ Ηρ πη5 χοὺ μή τι λ.) 
Ὠ16 ϑδιο!απρ, ἀὲ5. Ατὶ. παιδὲ τῷ 
σ. να 1048. 

199. 6" ΠΙΟ 6" 5016 0} δοϊη 
γγΊ βοὴ ἄοῃ (ἴον ππΐορ, 4α ἀ16- 
561) γνοὴ Πν]1Ο8᾽ Αὐβϑθηάαηρ πἰ 6} 18. 
ΟΡ σ θα πᾶϊ, νρ]. χὰ 0. (. 1088. ὁ 
-- μαστήρ ἴῃ νορθα]ο Κι, 
ἀπὶ χὰ Βυ ο 6 πη, ψῖο 059 ϑυτήρ 
γοῖ Θἰπιμα ] ρθη Βδοίαπι, ν8]. Ζὰὺ 
οὐ νϑ8ὲ 

1534. εἷλ. ἄν, εἴπερ, ἐξῆν, νἘ]. 
ζὰ 107. 1285. Αἱ. 88 ἤϑελον αν 
ἐχτὸς ὧν τυχεῖν. -- σε δοιιόνι σὰ 
4]16η [πη] εἰν θη. 16 Ζ 581} 1Π6}-- 
οὐρα: ἐκ τριῶν ἕν (σα 0. (ἃ. 
8.) ψ]ὸ ἤν. 124 τῶν τριῶν μίαν 
λαβεῖν. 15 λύσω γάρ, εἰ χαὶ τῶν 
τριῶν ἕν οἴσομαι. Ο ῈΙ. Τηυκ. 1, 
125...3,, 40: ὦ εἶν οὐν δ ισιονδι 
Ὠομιοϑίῃ. ζώντων ᾿ϑηναίων χαὶ 
ὄντων, οΟὐθπ χι 285. -- σεσῳ- 
σμένην, ζῶσαν. ΠΎ}105 5ομᾶμμ. 
516} δἷη ϑοῖπ ἀον ἢ. χὰ μοίβ86η, 
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" - ΡΨ.» ὍΝ ’ ᾿ 

ἄλλου χεκχλῆσϑαι μητέρ᾽, ἢ) λῴους φρένας 
φῶν νῦν παρουσῶν τῶνδ᾽ ἀμείψασϑαί πτοϑεν. 

ΔΗΤΑΝΕΊΙΡΑ. 
, ) 3 Α 5 - ’ 2 

τί ὃ ἐστὶν, ὦ παῖ, πρὸς γ ἐμοῦ στυγούμενον; 
ΥΛΛΟΣ. 

τὸν ἄνδρα τὸν σὸν ἴσϑι, τὸν δ᾽ ἐμὸν λέγω ᾿ 
πατέρα, καταχτείνασα τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 
ι 

οἴμοι, τίν᾽ ἐξήνεγχας, ὦ τέχνον, λόγον; 
ΥΛΛΟΣ:. 

ὃν οὐχ οἷόν τε μὴ τελεσϑῆναι. τὸ γὰρ 
φανϑὲν τίς ἂν δύναιτ᾽ ἂν ἀγένητον ποιεῖν; 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 

πῶς εἶπας, ὦ παῖ; τοῦ παρ᾽ ἀνθρώπων μαϑὼν 
ἄζηλον οὕτως ἔργον εἰργάσϑαι μὲ φής; 

ΥΛΛΟΣ. 

αὐτὸς βαρεῖαν ξυμφορὰν ἐν ὄμμασιν 
πατρὸς δεδορχὼς κοὐ κατὰ γλῶσσαν κλύων. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 
ποῦ δ᾽ ἐμπελάζεις τανδρὲ καὶ παρίστασαι; 

1351. ποϑέν, ἐκ ϑεοῦ τινός 
50}0]. 

138. τί δ᾽ ἐστὶν (γεγένηται) 
πρός γ ἐμοῦ, ὅπερ στυγεῖς; 
ημϊα 65ὲ α πιὸ ογέμηι, φιοα οαἶϊο 
750 ἔμο αἱθηι οἱ 6 δὺο ν φιοα 
ἐἰδὲ δαςοδιη 6586 δἱργίβοας, πᾶιῃ!. 
ἴῃ ἄθη νογβοῦρομβ πάθη Ὑγογίθη. 

199 ἴ. Μ|ιν νεβοπάογπι Νομάνποκ 
νιρὰ Ηδγ. εἴπη ὶ 45 (ἀαιθ ἀδν 
Ὦ., ἀᾶπη 415 γαιον 465 Πγ}]05 με- 
οϊομποί, τὸν σὸν μὲν ἄνϑρα, τὸν 
δ᾽ ἐμὸν π., νΕ]. ῦ: Ἐς 922) τος 
σήν, ἐμὴν δὲ σύναιμον. --ο ΜΙϊ 1 ἐ- 
γω ν].9. 

142. Αῃ λόγον δηκηϊρίεπά "ε- 
τηορκὶ Η,, ἀϊο Τ" αὖ 561}5 1 56] 
ΟΒΟΒΘΙΙΘΙ, οἴη οὐχ. ἀτέλεστον ἔρ- 
ον: ἄἀθηη τὸ γεγενημένον οὐχ 

ἔτ᾽ ἄρεκτον ἔσται. ---Μὶϊ τὸ φαν- 
ϑέν, τὸ ἅπαξ πραχϑέν, νεῖ. 0. 
ἩὮ. 528. 

Ἰλλῖ, Ὠϊ6 5:16 ]Πὰηρ; νοη παρά 
νὸ 0. Ἐ. 828 τοῦ πρὸς δ᾽ ἐφάν- 
ϑη; ---Ξ ΜΝῖϊ ἄζηλον νρῖ. 284. 

140 ἴ. νῦν. ξυμφορὰν πατρός. 
Πὲ5 Ῥαγ!. δεδορχώς υπὰ χλύων 
(φημί), 6 996. -- ΜΙς ἀθπ αεροη- 
512 ἐν ὄμμ. δεδορκέναι χοὺ 
χατὰ γλ. (ἄδπι ὟΥ ογία πᾶ}, 
ἄσγοθβ. ΜΙ ΘΙ απ νθη Απάφνῃ) 
κλύειν 8]. Ζὰ ΡΠ]. 440 οὐκ εἷ- 
ὅδὸν αὐτός, ἠσϑόμην δ᾽ ἔτ᾽ ὄντα 
νιν. Ἐαν. Μοά4. 628. εἴδομεν, οὐκ 
ἐξ ἑτέρων μύϑων ἔχομεν φρά- 
σασϑαι. ῬΙδαυῖυβ: βιἴγ 69Ὸ οι 
ρογῖϑαΐ υἱαὴ, ποῆη ὁ: αμαϊίο 
α»5π0. 

148. ἢὰ5 Ργάβθηβ νοῦ νουρδηρθ- 
ἢδη Ὠίπροη, αἃἷ6 ἴπὶ ΑΘ ΘΉΡΠΟΚ "6- 
ΒΡΓΘΟ θη. σνοράθη (σὰ 0. ἢ. 119), 
-ς όο ἰδ 65, 4ἀἃ 55 ἀι Ζι5δΔ1- 

πὰ Θη Ρ [6 517 (ΒοΡΡΚ ἐμπελάζξ ει.} 
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ΥΛΛΟΣ. 
». ν᾽.» - ’ Ἀ - ’ 

εἰ χρὴ μαϑεῖν σε, πάντα δὴ φωνεῖν χρεών. 
δὰ Ἕ Ἀ τοῦ ὅϑ᾽ εἷρπτε χλεινὴν Εὐρύτου πέρσας πόλιν, 

" -" 

γίχης ἄγων τροπαῖα χαχροϑίνια, 
τὰ 2 , "ἢ , 2 
ἀχτὴ τις ἀμφιχλυστὸος Εὐβοίας ἀχρον 
Κήναιόν ἐστιν, ἔνϑα σπτατρῴῳ Διὶ 
βωμοὺς δρίζει τεμενίαν τὸ φυλλάδα" 

πυοὺ νιν τὰ πρῶτ᾽ ἐςεῖδον ἄσμενος σπόϑῳ. 

μέλλοντι δ᾽ αὐτῷ πολυϑύτους τεύχειν σφαγὰς 
᾿ ) 2 ΒΩ « Ρ] γ -ΘΦ᾿ 

χηρυξ ἀπ οἴχων ἵχετ οἰχεῖος “ίχας, 

τὸ σὸν φέρων δώρημα, ϑανάσιμον πέπλον" 
Ἃ -" Ν 

ὃν χεῖνος ἐνδὺς, ὡς σὺ προὐξεφίεσο,, 
- Ν ’ δον Ἢ - 2) 

πθυταυροχτονεῖ μὲν δώδεχ ἐντελεῖς ἔχων 
᾿ }) ν ὡ ἀξ 0.) νὰ, ᾿ , Ρ ΘΟ ὁ - 

λείας ἀπαρχὴν βοῦς" ἀτὰρ τὰ πάνϑ᾽ ὁμοῦ 
ἑχατὸν προςῆγε συμμιγῇ βοσχήματα. 
καὶ πρῶτα μὲν δείλαιος, ἵλεῳ φρενί, 

149. Ὁ. ἢ. 958 εἰ τοῦτο δεῖ με 
πρῶτ᾽ ἀπαγγεῖλαι σαφῶς. ἮΠῖον 
δὲ [α5 οδέ, ἀὰ Ὁ. οἰρδηι οι. 465- 
56 ΠΥ ΘΡΙΝ 50 Π οίης, 

Ἰ506Η. Ὀϊς Εγαρο ποῦ πἰἷϊ 5 
Ῥοδηϊνν ουοπὰ μοχοίοιποι ἢ. Ζανον 
ἄϊὸ ζεῖ" ἀθ5 Ζυβαπηπιοη ἴδ η5. τππηὰ 
ἄθη Ονῖ, ννομίη Ηφι. 
διαῖϊ 06. 2 ϑᾶρθῆ: ,,415 ἢθι. 
510}. πὸ ἄθπὶ Κοηᾶθοῦ ᾿δρϑ θη 
μαι, ἰγαῦ το τη ἀονὶ,“" Ροάϊοαι 
ΘΙ" 810}. ἀδθὺ ἀρ] θη ΕΌΡ6] οὶ 
ΟΥβαηραθθη (τι 2917) ἀπά Κηΐρ[ϊ 
ορδὶ ἀάγὰη ἔνϑα.....» οὗ, δϑη2 
νῖὸ Βα. Πίρρο]. 1198. ἐπεὶ δ᾽ 
ἔρημον χῶρον εἰφεβάλλομεν, 4χ.- 
τή φής “στ ον Ἐπ ΘῈ»). τες 
ἠχὼ βοόμον μεϑῆκεν. Τ0ρ|ι. Ταυν. 
204 ἐπεὶ βοῦς πόντον εἰςεβάλλο- 
μεν, Ἦν τις διαρρὼξ.. ἀγ- 
μός" ἐνταῦϑα Ἐλμνιμίλ εἶδέ τις 
νεανίας. 1411 ὅταν πώδς. μό- 
λῃς, χῶρός τις ἔστιν ν»- 
ταῦϑα ἵδρυσαι βρέτας. 

159:. ΜΕ. 2597 ἴ. 288. 
Ὁ. ἄσμενος πόϑῳ, 1α6- 

ἐμ οὗ ἀοείάογέίμτι ἰαπάθηι 
αἰϊχιαγάο θα ἐθἔμηι. 

510} ῬΟρΌΡθη.. 

Ἰῦθ. πολ. σφαγὰς τεύχειν, 
ἀὸ τν' πλέα οτῆρ νὶ 616 
56 1 οἰ ὑ ὁπ. 8]. σὰ 851 ὃ ῥι- 
πτὸς μόρος υπᾶ χὶ 0. (. 18 
ἑκατόμποϑες Νηρηίδες. 

01. ἀπ᾽ οἴκων, νοῦ ΤΡδΟΙΐ5, 
ἄαζιι ἀἷα Ῥαγοποιμαϑῖὶθ οἰχεῖος, 
νγ6 1} [,. σι ἀοίο!ρο ἀθ5. Ποιν. ρὸ- 
πὖνιο, νρ]: σὰ 453. Ναοὶι ἄδη ϑ6λιο]. 
ἐλέγετο ὃ Λίχας σύντροφος εἶναι 
“Ὕλλου, ποι ὅ6}0}}. ΑΡῸ]1]. ἈΠοά. 
1, 1212 γᾶ" δ᾽ βὰν παιδαγωγός 
ἀ65 Πγ!105. 

1001. ΠΕΡ. ορίορι. οἷῃ β Ό5568, 
[οἰ θν ονὸ5. ΟΡ [ον (11. 1, 315 τεληέσ- 
σας ἑκατόμβας ταύρων ἡ δ᾽ αἰγῶν). 
Ρο" ἀπ} ἄθη. παπάονῦι. Ὑνοἰάο- 
ὑμίθ ρθη, ἐἀἰ6. 6 πὶ (ἀᾶπΖθη (τὰ 
πάνϑ'᾽ ὁμοῦ) στρ οςἢ γε(πρὸς τὸν 

βωμόν), ννᾶἂν οἷπο δϑωδεκαΐς οὔθι" 
δωδεκηΐϊς νοῦ ἁνν ὃ] Διι5 6] 656 η6ῃ 
Θιόσθη οἶπο ΕὉἢ] (ἐντελεῖς), ννὶθ 
65 διοῖ. 5οπδὺ (ἀΘΡΡ μι] ᾿ν 1. --- ΜΙ} 
ταυροκτ. βοῦς νβρὶ]. 009. 

109. θη πρῶτα μέν οηΐ- 

βρυίοιι (ἔπειτα) δὲ ἄνήει ἱδρώς. 
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χόσμῳ τε χαίρων καὶ στολῖ, κατηύχετο" 
«“ ᾿ προ Ἔν γον» ἷ 
ὅπως δὲ σεμνῶν ὀργίων ἐδαίξτο Ἰοῦ 
φλὸξ αἱματηρὰ χἀπὸ τειείρας δρυός. 
ἱδρὼς ἀνήει χρωτὲ καὶ προςπτύσσεται 
χελευραῖσιν ἀρτίχολλος, ὥστε τέχτονος, 

Ν [᾿ς Ψψ ΝΝ 35 3 2 , 

χιτὼν ἅπαν χατ᾽᾿ ἀρϑρον" ἢλϑὲ δ᾽ ὀστέων 
ἀδαγμὸς ἀντίσπαστος" εἶτα φοινίας 10 
2 “ Θ᾿ » ὌΝ « 2 ᾿ 
ἐχϑρᾶς ἐχίδνης τὸς ὡς ἐδαίνυτο. 

ἐνταῦϑα δὴ ᾿βόησε τὸν δυςδαίμονα 
“ἰχαν, τὸν οὐδὲν αἴτιον τοῦ σοῦ χαχοῦ, 
ποίαις ἐνέγχαι τόνδε μηχαναῖς πέπλον" 
ς ) 5) Α 5 ἣ ’ Ν νι , 

ὁ ὃ οὐδὲν εἰδὼς δύςμορος τὸ σὸν μόνης 11 
δώρημ᾽ ἔλεξεν, ὥσπερ ἣν ἐσταλμένον. 
χἀχεῖνος ὡς ἤχουσε χαὶ διώδυνος 
σπαραγμὸς αὐτοῦ πνευμόνων ἀνθήψατο, 

’ 2 τ , μάρψας ποδός νιν, ἄἀρϑρον ἡ λυγίζεται, 

104. χόσμῳ τε καὶ στολῇ, 
Ηοπάϊαἀγοίη --ς- κόσμῳ τῆς στο- 
λῆς, τῇ κεχοσμημένῃ στολῇ. --- 
κατηύχετο (0. 6. 1514), νοῖ- 
τἱομίοίο ἀὰβ ἀδθοῦ ἂἃπ Ζθαβ. ϑδοηϑὶ 
νε]. Ονϊά. Μει. 9, 151 

1θὅ ἴ, θὰ πιᾶῃῆ 50. }008}}} φλὸξ 
ὀργίων (ΟΡ εν οἰ θη, Δηϊ. 
1013), νἴο φλὸξ ἀπὸ ϑρυός 
βᾶρθῃ Κᾶπη, 50 ὕγάθοιν ἀπό πίοι 
δι οἢ χαμὶ ογβίθη βοζορθη Ζὰ λγοῦ- 
ἄθη, νΕ]. 2 Απΐ, 966. --- α ἕμ α- 
τη ο ἅ, ἴῃ ΕΌ]5 6 ἀν νὴ ἀν ΕἸ ἀπιπῖθ 
γΘΡΖΘ ρθη Ολ δριμΐον 6: πίει θα 
δρῦς, πεύκη, δὰ δρῦς --- πᾶν 
δένδρον. 

108. ὥστε τέχτονος, πᾶ]. 
χολλήσαντος, αἷ5 ἰἰἄτι6 65 οἴη 
Καμπδυ! ον οπρ ἁηροίοίμ . 
109 ΓΝ εν. ἀϑαγ μὸς (ϑαγμός, 

ὀδαγμὸς) ἀντίσπ. ὀστέων, 5 
δυ ἀἴὸ Κποοιθη ἀν ηροηάο5 πο κϑη. 

110, Ηγ}]ο5, 8580. νηὶ ννὶς [ω]- 
5. τὴ ἄθ ζδυθον ἀὸν Ὁ. "ε- 
Καπηΐ, {ὑΠ{π΄ἠὀ ΟΠ. 65. Ζὰὰ ἃἰιπθπ ἀἃ5 
Πδοῦίο, ννοπῃ Θ᾽ Θἷπθ 850 86 γοοῖ- 

Το 6 ὙΥΚαπρ πὰ ἄδπι ΟἸ οἷπον 
θόβθη Ναῖίον ψΘΡΡΊ ΘΙ αι ἢπάοι. 
ΠΣ σον ἰὸς ὥς, νν6}} ΠΟ ΔΡΠΙΟΡΙΒΟΙΙ, 
νῖο 118 ὥσπερ πέλαγος Κρήσιον. 
Α680}ῃ. ϑθρί. 140 καχῶν ὥσπερ 
ϑάλασσα κῦμ᾽ ἄγει. Ῥὰβ ἀορρο!5 
Ερ!μιοίοη, ἱπάθπι ἐχϑρὰ ἔχιδνα ἴῃ 
οἴπθη ΒοΟΡΙΠ Πιοβϑί, 1 508. Ζὰ 
Ρμ1. 1124. --- Μὶι δαίνυσϑαι 
γε]. 1088. , 

ΠΡ θεν ΠΑΤΡῚΣ 
ἄθπη Ἦορν. μᾶϊὸ ἄθη Τι1οΠὰ5 [Ἃἢν 
50Β 0] 416’. 

110. ἔλεξε, πᾶπι!. ἐνεγκεῖν. 
ΠΎΠ]05 ἰδὺ νοι ἀν ΕΠ ΘΒ ΚΟΙ. 56]- 
Π65 βοίγθιθη [ϊοα5 50 ρου Ζθαρί, 
4855 Θ᾽ πΙρροπὰ φυνϑῖίο!!, Ὠ. Δ] 16 ἷπ᾿ 
ὑτᾶβρὸ 16 Βομ]4. 

118. Ατίδι. Βδη. 474 πνευμό- 
νων ἀνθϑάψεται Ταρτησσία μύ- 
ραινα. 

119. 86.0]. ἔνϑα δεσμεῖται τὸ 
ἄρϑρον" λέγει δὲ τὸ περὶ τὸν 
ἀστράγαλον μέρος, ᾧ εἰώϑαμεν 
δεσμεῖν ὑπόδημα. 
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« - Ἁ δ] , 3 ’ , Ἴϑ0ῥιπτεῖ πρὸς ἀμφιχλυστον ἔχ πόντου πέτραν" 
χόμης δὲ λευχὸν μυελὸν ἐχραΐνει, μέσου 
κρατὸς διασπαρέντος αἵματός ϑ᾽ ὁμοῦ. 
ἅπας δ᾽ ἀνευφήμησεν οἰμωγῇ λεώς, ; 
τοῦ μὲν νοσοῦντος, τοῦ δὲ διαπεπραγμένου" 

τ86 κοὐδεὶς ἐτόλμα τἀνδρὸς ἀντίον μολεῖν. 
ἐσπᾶτο γὰρ πέδονδε καὶ μετάρσιος, 
βοῶν, ἰύζων" ἀμφὶ δ᾽ ἐκτύπουν πέτραι, 

- ", - ) , ΦΉΣ Ὁ 

«“Ἰοχρῶν ὁρειοι πιρῶνες Εὐβοίας τ΄ ἄχραι. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀπεῖπε, πολλὰ μὲν τάλας χϑονὶ 

190 δίπτων ξαυτόν, σπτολλὰ δ᾽ οἰμωγῇ βοῶν, 

180. Ονιὰ. Μοὶ. 9, 2206 δΝίμγιο 
χιοηιθ ἐπ ἰμειδοῖοο ςοορμίμδ 078- 
υἱδ οηιϊοαΐ αἰΐο (τιγ)ο 16 οἱ ἠμηια- 
παρ 8ογυαΐ υοδϑέδία [ογηναθ, ()ιιθῆι 
χιμαδὶ 5θη δ) αι έαθ οαίοα76 
υθγ γι)" Αρροϊϊαρέψμο 7.116 αι. 
Πῖο565 ἀγάθιηαὶ 465 [10 Π 5 Καοπηΐ 
Δ0} ΑΘΒΟΙΎ]05 θ6ὶ ϑιραθοη 10, 
447, ψο ἀδν δοράδπιοῃ ΟἸαυκΚο5 
ονχᾶμ]1: Εὐβοῖδα χάμπτων ἀμφὶ 
Κηναίου Διὸς ᾿ἀκτήν, κατ᾽ αὐτὸν 
τύμβον ἀϑλίου Δίχα. Εἴη ὈΙοΝιΟΡ 
πὶ ἔτ. Ν. 411, 12 θ᾽ ΖΘ οἸποὺ ἀϊ656 
Κύβιο ποῖ χε Δίχα μέγα σᾶμα. 
νοὶ ΚΙθῖπθ [ἢ586]ηὴ ἀογὶ αἱ χαλού- 
μενα Διχάδες ϑινάθοῦ 1, 60. 9, 
420. 

1811. Τπΐθη πὶ’ Επι5 86 δαι[ὃ 
Ηρν. ἀθὴ ΠΟ μὰ5 ρορδοκί, ὁ) δ ἢ 
ἃ 5 ἄοθπιὶ ΥΡΡ 6] ἀνδηρ ἀὰξβ 
Ηϊνη, 415 6" δόροη ἄθη Εδ]5 ρ6- 
50 ηϑίτοΡ᾿ νναρά. ἢ 61 τη]  Ρ 56} 
κόμης, ἄχρας τῆς χεφαλῆς, νοὶ] 
Ὡδοῖὴ ΖΟΡΒΟΙ ΘΙ Παρ ἀ65 Ομ 4615 ἀἃ5 
ἩΐΡη ἂμ Ηδὰ! 465 χαρηχομόων 
τον ΑΡΠο55. Ὁϊ6ὸ Ὑογθιηαηρ 465 
αἷμα πεῖν ἀδπὶ ΖΟΡΒΡΡΘηΡΊΘη Ἠδυρίο 
γον] δηρὶ διασπαρῆναν ἴῃ ἀορρε}- 
16" Κιαϊ χὰ ἴἴαβϑϑθη, «5 Ζ6᾽- 
5 ΘΒ ΘΙ] 6 π ἀοθ5 Ηλυρίοβ ἀπά γ᾽ 6 Υ- 
ΒΡΓ ΓΖ 6η 4605 ΒΙυι65. [86 πιᾶῃ 
ἀάροξοπ οἰννὰ αἱματορρύτου, 
850 ψνᾶγο ΚΙΆΡΟΙΡ ροϑᾶρί, ἢινῃ ππά 
ΒΙαΐ 8θΐθη νθρϑρΡῖ 2ι. 

1838. ἀνευφήμησεν οἰμω- 

γῆ, ἀνῴμωξεν, να ἀϊε ΑἸΚΟν 
ΘΓ δύφφημος, δυςφημεῖν α. ἀρ]. 
ἈΠ ΡΘἤ ἢ ἀπ κἷ} ΓΟΙΙΡ ῦ56 1" δόθθιι 
ἀὰ5 (ἀδρθη 61} Β6ΙΖθη, Ζιη] ΒΘ ῖμπ 
Ορίεῦ, νὸ εὐφημία ΒΟΡΓΒΟΙΘΝ 
Πλ5516. Χδημρρο θοΐμ ΑΠΡΊΙΟΚ, 
ἀ65 δοκύαίθβ ΚΌΡΖ νον ἄθπι ΟἸΠΠ- 
ῬΘΟΒΟΙ ἀνευφήμησεν᾽ ΡΙαι. ΡῬμᾶά. 
θ00., ἃ... ἔστενεν, ᾧμωξεν, ἔχλαυ- 
σεν, ἐχώκυσεν. ΑΘΒΟΙ 05 εὐφή- 
μοις γόοις ΞΞΞ ϑυςφήμοις. Εν. 
θυ. 1541 ἀνευφημεῖ δόμος, ὅ86})0]. 
δυςφημεῖ. Π)Ὲ} 860}. σι ὅν. ῬΊΡΟ. 
618 (τέ παιᾶν᾽ ἐμὸν στενάζεις :) 
βοδιαυρι, ἀ16. ἃι18. Ἠ ΒΥ ΟΠ 05. ΠοΡΡ- 
816}106 ἘΝ, νναμοηἀ οοάᾷ. ἀνευ- 
φώνη σεν; κατὰ ἀντίφρασιν, 
ὡς τό: Ἅπας δ᾽ ἀνευφήμη- 
σεν οἰμωγῇ λεώς. (Εἴποῃ 8η- 
ἄορ ΕρκΚΙ ρα ϑν  υβαοῖ την Πω0- 
ῬθοΚκ Δι. ὅος, (γ..2...915}} 

184. 'διαπεπραγμένου, πε- 
φονευμένου. 

180. διράθοι 8, 381 οὐννἅληι οἷ 
βου ἄμ 5 ΒΔ ἴῃ Κορίμιι νοπὶ Π6- 
ῬΆΚ]68. χαταπογούμενος τῷ τῆς 
Δηιανείρας χιτῶνε, 610} 165. Βοὶ 
ἀο". Ζογβιῦναμρ ἄσσον Μυμμηῖ5 
ἄθη ϑο!άδιθη 415 Βγθι βρ161 ἀϊθηϊθ. 

181. βοῶν, ἰύξων, νἷο ἈΠ. 
11 βοῶν, στενάζων. 

189. ἀπεῖπε, ἀπειρήκει πρὸς 
τὰς ὀδύνας 50}}01. --- ἡγόροη. ἀθν 
ΑὨΔΡΙΟΙ π. μὲν... π. δέ νρὶ. 
203. 
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τὸ δυςπάθευνον λέχτρον ἐνδατούμενος 
᾿ σοῦ τῆς ταλαίνης, καὶ τὸν Οἰνέως γάμον 
οἷον καταχτήσαιτο λυμαντὴν βίου, 
τότ᾽ ἐκ προςέδρου λιγνύος διάστροφον 
ὀφϑαλμὸν ἄρας εἶδέ μ᾽ ἐν πολλῷ στρατῷ 
δαχρυρροοῦντα, καί μὲ προςβλέψας καλεῖ" 

ι »»ὦ παῖ, πρόςελϑε, μὴ φύγῃς τοὐμὸν χαχόν, 

μηδ᾽ εἴ σε χρὴ ϑανόντι συνϑανεῖν ἐμοί" 
ἀλλ᾽ ἄρον ἔξω, καὶ μάλιστα μέν με ϑὲς 
ΒῚ ᾿- 3. .κὦὔὕὉ ’ 2, ὅς 

ἐνταῦϑ᾽ ὅπου μὲ μή τις ὄψεται βροτῶν 
εἰ δ᾽ οἶχτον ἴσχεις, ἀλλά μ᾽ ἔχ γε τῆςδε γῆς 

’ ς ,, 2 2 - ’ { 

πόρϑμευσον ὡς τάχιστα, μηδ αὑτοῦ ϑάνω.“ἦ 

τοσαῦτ᾽ ἐπισχήψαντος, ἐν μέσῳ σχάφει 
ϑέντες σφε πρὸς γῆν τήνδ᾽ ἐχέλσαμεν μόλις 
βουχώμενον σπασμοῖσι. καί νιν αὐτίκα 
ἢ ζῶντ᾽ ἐςόψεσϑ'᾽, ἢ τεϑνηχότ᾽ ἀρτίως. 
τοιαῦτα, μῆτερ, πατρὶ βουλεύσασ᾽ ἐμῷ 

ν 

191. δυςπάρ. λέκτρον, ἄλε- 
χτρον οὐογ δύςλεχτρον. -- ἐν- 
δατεῖσϑαι (0. Β. 205), ὑπο- 
μερίζειν, 4 6} [1 ὁΚ 6, ἄασπη δεα- 
βάλλειν, (ἀἰ76}}}6 567 πιογυῖθιμ5), μέμ- 
φεσϑαι, ἐπαρᾶσϑαι, νΒ]. Εν. ΗοΓ. 
Εν. 2117 λόγους ὀνειδιστῆρας ἐν- 
δατούμενος. 

192. τὸν γάμον, αἰῇβηϊίαίοηι, 
᾿ς ἴθ4, πρόςεδρος λ., ἀδ"" θη 
δον. υπΐαηροπάθ, νοι ΒΡΑΠάΟρΙδν 
δυο θηάθ Οπλ]π), νν ΘΙ ΟΠ. γΟ 
ὙγΙμάΖζΖιιρο ἴῃ ἀϊθ ἤδιιθ. οὐδ Ζυ} 
δοῖῖο ξόμοΡδη οἴπθη ΠῈΡΟΒΠΪοΚ ρα- 
νυᾶμνιο. - διεάστρ. ὄμμα, Αἰ. 
442. 
199 Π΄Ξ Ηδν. τπηδοιθ ἃ} ΠΙΟΡβί θη 

(ἄθεον μάλιστα μέν κι Απὶ. 327) 
ἴῃ οἷπθ ἴθνηθ Εἰπδάθ βοίΡι ννον- 
ἄδθπ, ὑπὶ ἴῃ 5010 μ6 πὶ Ζαυβίαηθ. ἄθῃ 
ΒΙΙΟΚοα. ἀον Μίθηβοιθη δπίζορθη Ζὰ 
ψνοράθη; ψν Ο] ]6. 06} Πγ]105 {ἢ Π 15 
ΜΕΠρΙὰ πἴοῦν ΒαΠ]ο5. ἴῃ ἀἰο ΕἸηδά 6 
ΒΟ 6, 50. 5016 δ" ἰμη νυ θη ρ ἢ 5 
γνοπ Εἰαθῦᾶ ΘπἰΘΡπθη, ἀπὶ πίοι ἀϊθ 

᾿ ἀδικηϑῶ. 

δομδασηϊροα  ἀθι" θεκυϊορίθη Β6- 
ΟΝΠΟΙ Ζὰ πᾶθγθη, ΒΕ. θυ ς 
1390 { ὧρον ἔξω, 606 
πὸ} αν 6 8 ἃὰ5 (6. ρθη θη 
Μεηρο; ΘηΙβργθομθπά με ϑές, νβὶ]. 
804. (μέϑες οοἀ4., ἅθο: μεϑεῖναι 
μοῖβϑὶ 0518 556, πἰοιὶ ἀ6ρο- 
7162"8.) --- ὕδθι) 0 Ὁ ἀλλά γε, 66γ) 186 
φιΐάοηι, πὰ Ὁ. (. 291. 

802. μηδ᾽ αὐτοῦ ϑάνω, 
πὰ 1855 πιο πίοι ΘΓ 
βίον απ, ζὰ 0, (. 114 μὴ δῆτ᾽ 

Εαρ. Ηθρᾶκ]. ὅ00 μὴ 
τρέσῃς μιάσματος τοὐμοῦ μετα- 
σχεῖν, ἀλλ᾽ ἐλευϑέρως ϑάνω. 
803. ΜΙ ἐπισκῆψαι, νβὶ]. Ο. 

Ἡ. 1140. θὲ θη. ἰγοὶζ σφε, ὑπ 
τοσ. ἐπισχ. 56] }5ιᾷπαϊρου ἤοῦνον- 
ἐροΐθη Ζὰ ἰά556ῃ, νΒ]. ΚυΐροΡ αν. 
41, 4. Α. 2. -- ἐν μέσῳ σχ.. 
νῸ 6' ἀὰ5 ϑοιδῦκοὶη. μη ννθηΐρ- 
βίθη [ὯΠ]16. 

801. βουλ. καὶ δρ., νὶς ἴῃ 
ΓΟν τ] Ομ νυ ἀοΥ ΟΠ βϑρυ οι, νρ]. χὰ 
Αηϊ. 2071: ΡΙδη υπὰ Αὐβίανιηρ; 

᾿ 705 

80ῦ 
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χαὶ δρῶσ᾽ ἐλήφϑης, ὧν σὲ ποίνιμος “ἰκη 
τίσ α ιτ᾿ Ἐρινύς τ΄. εἰ ϑέμις δ᾽, ἐπεύχομαι" ᾿ 

ϑι0ϑέμις δ᾽, ἐπεί μοι τὴν ϑέμιν σὺ προὔβαλες, 
πάντων ἄριστον ἄνδρα τῶν ἐπὶ χϑονὶὲ 

’ 2 ς - " 2 2 ’ χτείνασ᾽, ὁποῖον ἄλλον οὐκ ὄψει ποτέ. 
ΧΟΡΟΣ. 

, ἄμ Ὁ ἃ ’ τί σῖγ᾽ ἀφέρττεις; οὐ χάτοισϑ᾽ ὀϑούνεχα 
ξυνηγορεῖς σιγῶσα τῷ κατηγόρῳ; 

; ΥΛΛΟΣ. 
΄-“Ὁ 3 -«’Ρ ΄ρω 

81 ἐᾶτ᾽ ἀφέρπειν. οὖρος ὀφϑαλμῶν ἐμῶν 
αὐτῇ γένοιτ᾽ ἄπττωϑεν ἑρπούσῃ χαλός. 
ὄγχον γὰρ ἄλλως ὀνόματος τί δεῖ τρέφειν 
μητρῷον, ἥτις μηδὲν ὡς τεκοῦσα δρᾷ; 
ἣ ἈΝ , ᾿ ᾿ Ν , [4] 
ἀλλ᾽ ξρπέτω χαίρουσα" τὴν δὲ τέρψιν ἣν 

ἰδὲ Π᾿5. νοὺρκ. Πγυ]Ὸ5 ἰστὶ, ἀὰ ἀὰ5 
βούλευμα νοι Ν 8505 ἀιβρίηρ, 844 [. 

808. ὈΙΚα πεῖν ἀδν ἀϊδ Νϑυϊείζαη- 
56. ἄθι" ΡΙοιἀιβρῇ το θα ἀἰιβά διά θη 

ΚΕ Ρηγα νου θαπάθη, τ θ Αἱ. 1890. 
809 ἢ. ΒοιμοιἝθη ἄρον ἄθη σθβϑη 

ἀϊθ οἰβοπο Μυΐον" δυβροϑίοβϑθηθη 
ΒΊαοι [ρὲ ἩΥΠῸ5 μἴηξαι :  Θηη 
65 Βοϑομὶ ἰδῖ, 
μοι ϑέμις τάϑ᾽ αὐδᾶν. ΘἸοΐοιι Β6- 
7880 ΟΡ ἃ} 8} ἀϊθδθθβ, ἰηϑοίθιιη. αἶα 
ὕπιπᾶὶ ἀον ). ἴῃπὶ ἀϊ6 565 Βθοβὶ 
(τὴν 8.) ΚοοΚκ 
"6, 850 ἀδ98 61" 65. δι [Π 6} Πη 6 ἢ 
υηὦ δηννθηάθη αὔτ. ΑΘ] ΤΟ 6 
γνεπάμπηροη σχὰ 0. (. 1121]. ΡΙΗ]. 
1090. Εν. Πδεν. Ἐὰν. τὰ εἰ 
χρή ΠΣ ἐρωτῶ" χρὴ δ᾽, ἐπεί γε 
δεσπότης καϑέστηχα. ΠΣ ἘΤ ον 
Καρίη. 2 εἰ ϑεὸν καλεῖν σὲ δεῖ" 
δεῖ δέ, τὸ κρατοῦν γὰρ νῦν νο- 
μίζεται ΠΕ 

811. γεὶ. 
818. εὶ. δ τυδον 0... 1015: 

Βυγργάϊκο ὙΨΗ 1244. Ὁ). μαι 1}- ὁ 
ΤῸ ὐπ βο 55. 719 ἢ. ΚΙΑΡ ἀ08ρ6- 
ϑΡγοο θη : ἄθο! τὰ ὕπϑοῦν ἀ6Ρ ΟΠον, 
816 πιόσμίο Η. νοὴ ἴπγον σαΐθη ΑΡ- 
5108} δυϊκάνθη. 

814. ὅορὶι. ἵν, Θ6Τ ἡ γὰρ σιωπὴ 
τῷ ᾿γκαλοῦντι σύμμαχος. 

1415 ἴ. 

γ6]. ΕἸ]. 128 εἴ 

ΔΝ 

815 ᾿. 5600]. οὐριοδρομείτω. 
γ 6». ἕρπ. ἅἄπωϑεν ἐμῶν ὀφϑαλ- 
μῶν. ΜΝιῖϊ καλὸς οὖρος ν8}]. Ποπι. 
κάλλιμος οὖρος. ((οἀά. καλῶς, 
ἢ80] ἄθη ὅ0|10}1. νου 6556.) 

817 Γ᾿ ὅ61Π01]. τέ γὰρ μάτην ἐπ- 
αιρόμεϑα τῷ τῆς ητρὸς ὀνό- 
ματι, οὐδὲν ἄξιον αὐτῆς διαπρα- 
ξαμένης ὡν φύσις καὶ ὃ ϑεσμὸς 
ἀπήτει; Νῖι ἄλλως νῇῖ. Ὁ. . 
338; Η. οὐκοπηὶ Ὁ. ἴσην τπ6}} αἷϑ 
Μαῖίον ἃη, νῈ]. 1896: ἀδν ΙΘ6 6 
Νᾶπιο ἄθν Μιαϊο. ἰπῃ ἀοβθηβα!Ζ 
Ζ.ΠῚ ἀμ1η ἅ 16 ὉΠ] θη Ἠδηάρίῃ, ΜΘ 
Ε]. 1194 μήτηρ καλεῖται, μητρὶ 
δ' οὐδὲν ἐξισοῖ. -- Νῖϊ μητρῷον 
ὄγκον ὀνόματος, δι012 ἀδν' 
Μαυιίοτν,. Μαυιοῦννῦράθ, ἄθυ θη 
Ναιμθὴ δἷ6 ΓάμΡῚ, Ὲ. 110. 994. 
ΑΙ. 8600 πατρῷον ἑστίας βάϑρον, 
Ζζι Απί. 1793 νεῖκος ἀνδρῶν ξύναι- 
μον. ΡΙα!. μδ0]165. 119λ παππῷον 
δὲ καὶ οὗτος ὄνομ᾽ ἔχει τοὐμοῦ 
πατρός. 

819. Ναἅοϊν ἄθν Βοργάπδαηρ᾽ 
πδομάγοκ! οι ὙΥΙΘἀουποαηρ (65 
ΗἨδυριβοάδηκοιβ νοι 8165 ἐᾶτ᾽ ἀφέρ- 
πειν. -- χαίρουσα, Μιῖδ τπᾶῃ 
χαιρέτω, χαίρειν κελεύω, πα ἀοὐ- 
658 Ναπιίθπ, ΘΕ ΙΘμ 5 0150}} δᾶρι, 
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τὠμῷ δίδωσι πατρί, τήνδ᾽ αὐτὴ λάβοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ α΄. 

᾿1δ᾽ οἷον, ὦ παῖδες, προςέμιξεν ἄφαρ 
ΟῚ Ἁ , δ 

τοῦπος τὸ ϑεοπρόπον ἡμῖν 

τᾶς παλαιφάτου προνοίας, 
γ ἌΙΘ; - , , ΒῚ , 

ὅ τ᾽ ἕλακεν, ὁττότε τελεόμηνος ἐκφέροι 
δωδέχατος ἄροτος, ἀναδοχὰν τελεῖν τεόνων 

Ὠίεθο5 ον [ἄμγὶ ἅθὲν ἄθῃ Ηγ]- 
ἴ0ο5 Ζζ ΚΑΒ. ΒΟ Ο. Απηνν θηήϊιηρ᾽ 
γνοη χαίρειν ἵπὶ οἰ η Π Π 6ὴ Β΄ππΠ6 : 
χαίρουσα, ἀϊο ΒΡοιιάθ Δ} 6Γ ... 
τηῦρθ 516 6 !ῦϑι οπρῆπάθη, ἀ. ἢ. 
{νοι οἷο ννᾶϑ 816 ἀθῃι ΠῸΡ. δηρθ- 
ἴῃ. --- δίδωσι νοὴ ἀθ᾽ ἀροιοθα. 
ἄθη ὙΥΊΡΚαηρ ἀ65 δώρημα. 

ιν. 1: ὕὉὉΡογραϑοιθηα ογ[]}]} 
510}. ἀ6᾽ «ἰΐθ (ἀὀι ΒΡ ΓΌοἾ, 4855 
Ηδν. πδοῖι "θϑιπηπίον Εριϑὶ Βαβὶ 
νοῦ βοίπθη Μύποη πάθη σνθΡάθ. 
Ποπη νθηη 6" (πδοῖι 800 1.) τοὰϊὶ 
ἰδ, 580 αὶ ον" ἤπῃθ, νρ]. 1109 [ἢ 
ἀπά ἴθ ἀδηζοη ΕἸ]. 4906 [ἢ 

521. ἐδέ ἴὰ ἀδν Απρδάθ δὴ δ6}:- 
ΤΈΓ6, ψῖο Ρεὶ ἤοπι. ἄγε, φέρε, 
ψν οι 6 δαηζ ννῖθ 006, θἢ) Βε]ίθη. 
916 Αὐβογάθγαπρ ἀ65 ΟἸΟΥ5. δὴ 
δ6ῖπ6. ΜΙ ρΊ ΘοΡ. ὸ 2101. --- 
προςέμιξεν (ΡΙ1]. 100 κείνῳ 
οὐδὲ προσμῖξαι ϑρασύ), προςερ- 
ρθάγη. ΡοΙγρΙθιμο5. Θά. 9, ὅ01 ὦ 
πόποι, ἡ μάλα δή μὲ παλαίφατα 
ϑέσφαϑ᾽ ἱκάνει. 

8239. 560]. τὸ ἔπος τὸ ἐκ τῆς 
μαντείας πάλαι χρησϑέν, νϑ]. 111. 
ΔΘμη οι Ὁ. Β. 918 πρόνοιά ἐστιν 
οὐδενὸς σαφής. 

824, 850}0!. ὅπερ ἐφϑέγξατο, 
ἐπειδὰν ἐνιαυτὸς ὃ τέλειον ἔχων 
τὸ δϑωδεκάμηγνον παρέλϑοι, τότε 
ἀνοχωχὴν γενέσϑαι τῶν πόνων 
τῷ Ἡραχλεῖ. θ5 ΟγΆΚεΙ ἔλακεν, 
νϊο ὃ χρησμὸς λέγει, τὰ γράμ- 
ματα φάσχει, Ῥίαυϊιβ {{έθγ"αὁ 
ἑάοπι οαπίαπέ ψιοά Ῥ»ῬΊΟ765, ἃ. 
ἀεὶ. -- ΒὲᾧἢὉ τελεό δὼ ὃ. ἄρο- 
τος --- ἐνιαυτὸς ὥϑεχα τελείων 

μηνῶν, οἷῃ νο]]ϑιᾶπαϊρ ἃ "- 
δοϊαυΐθπο5 8}, νρὶ]. Ζὰ 648. 
Αθβ0!. Αβᾶπι. 482 δεκέτῳ φέγ- 
γει τοῦδ᾽ ἔτους, ἀ. 1Ι. θυ 'πι 
Ζϑὶιηίθα. {ᾶΠγτ6. (ἀυ οἴη. πδὸῖ 
ΑγΡΟ]]οά. 2, 4, 12 ἀθπα Ηθν. οἰπϑί 
ἴῃ ὨοΙριϊ ΟΡ 6 1165 ΟΥᾶκοὶ, οι 
6. πδοῖ ἄραι Βοβίθῃθη βθ πον 
“ιν Κἄμιρίο ἴῃ ψχὺν! Τα ῃ ρθη [π- 
ϑΘΡ ΠΟΙ κοῖς ἄνπάϊθη, Καππ ὅ00]}!. 
516} δΙοΝν θΘΖίθ μη, ἀὰ 76π65 δυῖ 
ἀϊῸὸ Ἰοιχὶ ᾶπρϑὺ ἀβορβίδηθηθη 
ἄϑλοι ἴπὶ Ὠίθηϑὺ ἀθ5. [ΠΡ βίοι 
(36) σοὺ ἀπά ἀθ" πον πὰ" ἀδ5 
ἵπὰ νὸὰ Ὦ. τ ροίμ 6 16 Ονάκοὶ 
νοῦ Βοάοπᾶἃ πιθίηῃθηῃ Κἂπη.) -- 
Μὶΐ ἐκφέροι, Θυθηθ) 1}, «ΥΒ]. 0. 
(. 1424 ὁρᾷς ἑὰ τοῦδ᾽ οϑὺν ὡς ἐς 
ὀρϑὸν ἐκφέρει “μαντεύματα; -- 
ἀναδοχά, ἀνάπαυσις; ννὶδ πιδη 
οἴπθῆ. ΒοΡα θα] Θπάθη (ἀδροηβδίαπά 
οὐδ δἴπθη ΤΌ] πάθη ἥγῥδόι ἀνα- 
δέχεται, 50. 5011. ἀΐο86. Ζοῖῖ ἄθη 
βἰθίθη [υῇ ἄρ πόνοι Βειμιῆθη. 
Ζὰ τελεῖν ἰδὶ ἄροτος ϑυ)]θοῖ, 
νΪο 828 σὰ χατουρίζει: 46} ΑΒ}: 
Ἰδυΐ ἀθϑ Δ ῃ} 65 πᾶ ον ν 8 ἢ} 
ἀϊοὸ ἢ αβδ νοῦ Μίποη. (ἀπάογο 
ποι πο ἀναδοχά [ν᾿ δμδοορέϊο απὰ 
τελεῖν ᾿αἰραηδϑι ἶν [ἀϑϑοπὰ --- ννῖθ 
Ε]. 1419 τελοῦσ᾽ ἀραΐί --- ενκΙἅ- 
γϑη 5ῖ6: βηοῖι ἵπιροδίξμην {ρὶ γ6- 
οοςϑαί ἰαϑο765 διιδοϊρίθηαϊ. ΑἸΝΘΥ 
ἀναδέχεσθαι πόνους δὲ πῃ ρον ἄποι- 
Τε}. θοΡρκ Θ0Π]. ἄροτος, ΓΤ Ἢ 

ἀνοχὰν τ. ᾿ ᾿ηἀθπὶ Ρ' ἀἰθ ΟἸοσθα 
ἀο65 ϑ6}|0]. ἴῃ ἄθη Τοχὶ ἰγᾶρι. 
γνᾶγο ἀνοχάν πῦιϊμϊρ, 50 ἀράν 
ἅμ᾽ ἀνοχάν χιθῖ" [ἄν δῖον. μα 6π.) 

0 
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- ’ 
- τῷ “ιὸς αὐτόπαιδι" χαὶ τάδ᾽ ὀρϑῶς 

ΒΩ , 

ξμσπεδα χατουρίζει. 
πῶς γὰρ ἂν ὃ μὴ λεύσσων 

880 ἔτι στοτ᾽ ἔτ᾽ ἐπίπονον ἔχοι ϑανὼν λατρείαν; 
. ᾿Αντιστροφὴ «΄. Ρ] ’ ’ὔ ’ , δὲ γὰρ σφὲ Κενταύρου φονίᾳ νεφέλᾳ 

, ΄ ν 2 ,ὔ χρίει δολοποιὸς ἀνάγκα 
σιλευρὰ, προςταχέντος ἰοῦ, 
« 

5 ὃν ἕἔτεχε ϑάνατος, ἔτρεφε δ᾽ αἰόλος δράχων, 
820. αὐτόπαις, γνήσιος παῖς. 
827. 5680]. ταῦτα δὲ τὰ χρη- 

σϑέντα ἀσφαλῶς νῦν ἡμῖν ἀπο- 
βαίνει. -- κατουρίζει, ὥσπερ 
οὐρίῳ πνεύματι προςορμίζει ἡμῖν 
κατ᾽ ὀρϑὸν ἀνυόμενα, νρ]. τὰ 895 
πὰ ΕἸ, 503 τόδε φάσμα νυχτὸς 
εὖ χατασχγήσει. 
,829Γ. ὁ μὴ λεύσσων, ννεὶ] 
ϑανών, νν6]0 65. ἃ]5 [ΠΡβᾶ 06 465 
μὴ Δ. πδοιίο]ρι. οι βαρθη 
ἅΠῸΝ οἸηθ ἥλιον οὐδθν φάος [ἂν 
Ἰθνδθη λεύσσειν, βλέπειν, ὁρᾶν. 
Αυδάνοκο νοὶ [θθη ππᾶὰ Τοάο 
Βδβοηάογβ βρη ΟΠ δα ι, Ζὰ 235. 
1390. χὰ ΕἸ]. 1079, νἷο ζώντα φῶς 
βλέπειν, ζῆν τε καὶ βλέπειν αι. ἅ. 
-- ἐπίπονον υἱἱν Ζὰ λατρείαν 
ἔχειν (λατρεύειν, ννῖε Αἱ. 8604 ϑή- 
θαν ἔχειν) δοξοηῦθει" ἀ6νΡ. ἀναδοχὰ 
πόνων. (Βνυποὸκ ἐπίπονόν γ᾽, 
νἹ ΘΙ] Ιομε. 6} ἐπίπονον λάχοι 
οὐον χέχοι. ὈϊΪ6 Νειθγθη. βϑίιθη 
ἴθ αηὰ ἴῃ ἀ6Ρ ΑὨ 5... χη] ἀ6ι. [16- 
ῬΟΡ ΘΓ ρηξ; ἀυβδογϑὺ νν ΠΠ ΚΡ] ΠΟ απ.) 

Απε15ὺν, 1: Ἅη ϑανών δ8η- 
Κηϊρ[επα (ἰγοὶζ 806) "νερυπαοι ον 
ΟἸοΡ. ἄθη δε] ιβδροάδηκοη ἀθν 
Βίγορμο: Πθηπ νοὶ ΕἸ ἀ65 Νο5- 
505 πὦ ἀ6ν Ἡγάγα δρραοκὶ Κἄπη 
ΟΡ ἀδθη πουϊΐσου Τρ (νρὶ. 
110) ποῦ! ρου θοη, ἄὰ οΡοποίη 
ἀθ" νου ογνον Κύπάοιο θη βομοί θη δ 
ΤοΡγπΐη ἀρ ροϊαυΐδη ἰδ. 

891. νορν. εἰ γὰρ δολοποιὸς 
ἀνάγχα Κενταύρου χρίει σφε 
πλευρὰ φονίᾳ νεφέλᾳ. Ὠΐο [ιϊ5ι 
ἀε5 Νέ5505 ὅολ. ἄν:, ἰηβοίογη Ηρν. 
510}. ἰΠΡῸΡ πἰομῦ ΟΡ ΘΉΓΘη ΚΑΠΉ, 

61] 76 η65 ΟἹ } δἄδη ἐὐά!οη ηχιδδίο, 
114{Π., νρ]. 0. Β. 877 ἀπότομος 
ἀνάγχα:" χρίει σφε πλευρά, 
πὴ ἴῃ ἄδη δοίτεπ, ἢρ. χαϑ᾽ 
ὅλον χαὶ μέρος, τ! Βοζὰρ δαυΐ 
108 προςπτύσσεται πλευραῖσιν ἀρ- 
τίκολλος χιτὼν ἅπαν κατ᾽ ἄρϑρον. 
ΖΡ] ο ον. Πἰὸρὲ ἰὰ χοίει, ρμηβὶέ 
(4.656}). Ῥιοιη. ὅ51 [ὁ: χρίει τις 
αὖὺ μὲ τάλαιναν οἶστρος) Ηϊπάοι- 
ἴυηβ ἃ ἀθη χεχρισμένος πέπλος 
059. - Π΄Ϊὸ φονέα νεφ. ἰδὲ ἀϊ6 
νοΟΡ "1 6} 6 {πὰ }} ἃ 1} ἃ ἢ αὶ πηϊ᾿ 
ἄθιη Ρόρ]ο8, ἀΐθ ἄθη Ηδι. υμδπρὶ 
ΒΊΘΙΟΝ. οἴμοι" ἀὰ5. Πΐομν} γαυρθοηάθη 
ὙγΟΪΚο. (βαβ5ι πᾶ 65. πάθῃ ἄθῃὶ 
ἤοσιι. ϑανάτοιο μέλαν νέφος ἀμ- 
φικαλύπτει [ἂν Το ἃ, 50. νυν ἀδν 
ἀθάδηκο πῶς δ᾽ ἂν... ἃνρθ- 
5080 Κ} -- προςτακέντος 
ἰοῦ, πἴνι]. αὐτῷ, νεῖ. 8531, πδοὶὶ 
108 ἀρτίχολλος, ἱπάρῃηι Ὧ85 ΟΙδι 
Ὑν 16. ΔηΡΘΡΌΒ56η ἰ51.: 

894, ὙΥ1ὸ ΑἹ. 1084. Ἐρινὺς 
ἐχάλχευσε ξίφος καὶ ζωστῆρα Ἅι- 
θὴης, 80. δᾶΐ 6" Τοά ἀΐδθθθ5 ΟἿ 
ΘΡΖοιιρ,, ἀθν ΠΡΟ. 65. ἴῃ βοίποπι 
Κῦρρθν βοηΐμγι. θᾶζὰ Πεῖβϑί, ἀϊθ 
Ἡγάρα Ἠδβιοά. ΤΊ δος. 300 Γ. ΤοοΙι- 
ἴθ» 465 ΤΎρΡοη ὑπ ον Εομἰ πὰ. 
ΔΘ μη] νοράθη τέκεν ἀπά τρέ- 
φειν α. ἀ6]. δῖον νϑῦθυημάθη, νυνίθ 
ὑμέας ἀφροσύνη μαιώσατο, τόλ- 
μα δ᾽ ἔτικτεν. (νυϊρ. ὃν τ ἔκετο 
ϑ., ἔτεχε δ᾽ αἷ,, νονθοϑβοῦὶ νοὴ 
Πορθοοκ, πὰ" 4855. Παρίμηρ σίομιὶ- 
Β6' ἔτεκε 5ιαι! τέχετο γοβοιχι 
Βαϊ, νρ]. 8:0. ὅ᾽ τ᾿ ἔλακεν.) -- α ἰ- 
όλος, 11. 
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πῶς ὃδ᾽ ἂν ἅλιον ἔϑ᾽ ἕτερον ἢ τανῦν ἴδοι, 
δεινοτάτῳ μὲν ὕδρας προςτεταχκὼς 
φάσματι; μελαγχαίτα τ᾽ 
2 

ἀμμιγά νιν αἰχίζει 
ὑπόφονα δολιόμυϑα κέντρ᾽ ἐπιζέσαντα. 

Στροφὴ β'. : 
τ [ ΕῪ) ς ᾽ » 

ὧν ἀὃ ἃ τλάμων ἀοχνον 

835. Οονν μη} οἷ ἀέλεον ἕτερον. 
ὝΥΟΙ ἀρὸνῦ ἀϊδ οὐβίθ. νοῦ ἀέλεος 
αι ον ον νονκῦσχι σνογάθη ἰοΐ, 
πμᾶΐ πᾶ Καϊιπ ἀμ ρϑβίθ!]ῦ οἄθΡ ἔτ 
φάος βο5οθΡίθ θη. [πά658 ἀὰ 80. 
Α ἅλιον δαὶ, ᾿ιὰ 6 ἴθ} ἄδΖι ἀϊθ 
Εἶδα 51106 νθη ἕτερον ΜΙ άθ ΡΟ]. 
ΞΕ ἢ τανῦν, ἢ ὃν τανῦν δρᾷ. 

890} μέν τοῖβί, ἀ855 ἀθι" ΟΠῸΡ 
ἤθ θη ἄδιι Βορρορ 6 δον [ὮΓΡ 
βοίπθ [Ὁ θογΖουραηρ νὸπ ἨδΡΆ ΚΙ 68᾽ 
5 [{{πιοΡρᾶηρα ρα] θη χὰ 
πιδοῖθη ἵπὶ δίηηθ ᾿ἰᾶὺ, ἀᾶ55 80 
821{{- 851 ἀϊθὸ νϑυμδηρηϊβθθνο  }θ 
Ενιδὶ ἀρροδαῖθη ἰδὲ. θὰ 6" ΠῸΓΡ 
τὶν 5ιγ. 2 δυῦ Ποϊδηθὶν 5 [οἰ Ζιρ 6 
Πρὸ Κοπιπιξ, ννὶρὰ ἀδν ἄθῃ) μέν 
ΘΠ ΒΡΡΘο θη ἀδ δα πηι ρίοκῦ παπᾶ 
ἄἀθι' ἀθάδηκο 851 ἴῃ ἃπάθγο γ6Γ- 
Βθ᾽πάππρ παι 01}. ΝῸΓ 50 ὀγκΙάνι 
510}, ννάγαπι αἰ δεινοτάτῳ μὲν... 
ἀα5 ἀδϑᾶρίθ ποοβιηὰ]5 ΕΝ 
ππὰ φθηδιοῦ ννἸδάρθνμοι ννόράθα 
50116.. 

881. φάσμα ὕδρας, ἃᾶὰβ 
τέρας, ἀοϑροπϑδὲ ἀὁΡ Ηγάγα, 
Ὑγ 6] ἢ 6. δον θ΄ ἴἤροὶ Μόγάθι ἀᾶ- 
ἀσγοι τἄοι, ννῖο βοηϑδὲ 416 ΕΣ ΡΠΙΟΙ- 
ἀοίθη ἰῆγροη Μὸόράθρη. ἱπὶ΄ δ] αἴ 
415. βΟβρΘηβίο 6 ϑοθΡΘΟΚΘΠ ΔΘ 
ΘΟ οίηθη (φάσματα καὶ δείματα), 
ππὶ 6 Π6 δειμαίνειν καὶ ταράττειν, 

Β. ἀὰ5 εἴδωλον Ἄργου ἀδν [ὸ 
γοὶ ἈΘΒο 105. 

Βο8Π, Ζ0 Κγαιίρογθη ΑΡγυη- 
ἀυπε 465 ϑαῖχο5. νυν διᾶι ἠχυσμέ- 
ψος τε χέντροις 45 Ψεγ". ἤπ. ρ6- 
ἄμ], ν6]. χὰ 617. Ο. ἢ. 441. 
μελαγχαίτης Κοπηίο ἀν δασύ- 
στερνος (5517) οἷπο Νρηπυπηρ 4685 
Ναιιθηβ. 56 1058. οπο ΑΡΕΪΚΕῚ Ποίββθη, 

ψ 61} Κένταυρος Θθπ νουπ ΡΘΕ. 
Ηοϑὶοά. εϑσαί. ᾽ 180 μελαγχαίτης 
Μίμας. -- ὑπόφονα δολιό- 
μυϑα κι, ἀϊὸ δίασιο!η, ἀϊθ 
Βοῖ] το τδάϊτθοπη ἃ 6η, ἀδΡ ἃΓΡ- 
Ἰοβθὸὰ Ὦ. 151 δηροροάροίθη. 
θὰ ἀὰς (ἝΟἸΙΠπ, ΘΙ. 5. ἄθη ἢθγ. 
πο} ἀον ΑἸ δῖοι! 465 Νε5505. ροϊ- 
πἶρθη 50}116, 561} δηρὸν Ζεὶζ ἴπὰ 
ψοΡΡογβθηθη βομα! θη. οὐδ ἀσῦγοὶ 
ἀϊὸ Βογάμνιιηρ τἰλ ἄθ ΒΘΙΘΡ 
νυ ΡΚβᾶμι σονοράθπ, Ποῖϑϑὺ 65 ἐπ - 

ζέσαντα, πυρίοϊοι αἱ ΠΙΠΡΙΙΟΚ 
ἃ ἀναζεῖν 102. (6 οοἀά. αἱ- 
χίζει Νέσσου ϑ᾽ ὕπο φοίνια δο- 
λόμυϑα χέντρ᾽ ἐ. Πονγιβᾶπη διᾶξ 
Νέσσου ϑ᾽ 415 ΕἸοβθ6. Ζὰ μελαγ- 
χαίτα τε ογΚαπηῦ ἀπά ἀὰ5 [{6Γ]66 
γΟΡΙΡΟ ΠΟΙ δπιθπάϊνι. ΑπάδΡ 56}4}- 
θη ΜΠΠΚαν]108.) 

ϑυν. 2: Ι͂ὰ 46ν Ηἢαδὶ δαὶ ἢ)., 
θδϑ} ἀὰ5 ἴῃ ἄθα Νορθηννοῖθο [ἢ 
ἀγόομοπάθ {Ππ61} αθΖαυννοπάθη, δυῖ 
ἀϊ6 νϑυμᾶπρπίβθνο! !ο Ζοῖν πἰομῦ ρ6- 
δοιίθῦ, «ϑοηάογη ἐπ νουβρίθροὶαη- 
Βθη ἀ65 Νᾷββοβ ἰγαπθηά {Ππ|61] 6: 
50 Π|8|, νον δἷθ 76 χὺ ννῸ}} μ11- 
ἴγν κίαρι ππὰ ἼΩΝ δυδνν οἶη!. 

841 ᾿ γοΡ}. ὧν τὰ μὲν οὔτι 
προςέβαλεν ἃ τλάμων, τὰ δὲ.... 
στένει. πάρη ἀθν ΟΠ ἀΐα νοῦ- 
πΐη ΡΘϑρ Ομ θηθπ ἰὐγβαοθθη γὸπ 
ΠΘΡΑΚΙοδ᾽ Ὀπιορσᾶηρ πιϊὶ ὧν τὰ 
μι δλυτνο τε τὰ θέ ΖΦ δη θη} α58], "6- 
ἰεμ» 6" τὰ μὲν Ὧ0} ἀἄὰ5 διν. 1 ον- 
τνᾶπηϊα ΟΥάΚΘΙ, τὰ δέ αὐ ἀὰ5 Ζαυ- 
ΒΘΡΠΜΠ 16]. ἄοκνον βλ., τὴν 
ὠκεῖαν, ἀμέλλητον, νεῖ. 851, ἀὰ 
ἀϊοὸ Αὐκυηΐε ἀθν [οἷο ἀπὰ ἀϊθ "6- 
νοῦ δίθμοηάς Προίμκοῖ ἀθὸ5 ἢθγ. 
Κοίπθη. Αὐΐβοι οοϑβιαιιθίθη: νά. 

--- 

890 

840. 
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μεγάλαν προςορῶσα δόμοις βλάβαν γέων ἀϊσσόντων. 
γάμων 

τὰ μὲν οὔτι προςέβαλε, τὰ δ᾽ ἀπ᾽ πολ 
ϑαῦ γνώμας μολόντ᾽ ὀλεϑρίαισι συναλλαγαῖς, 

3 2 ᾿ ’ 
ἢ που ὁλοὰ στένει, 
ΕῚ 2 - ᾿ ἢ που ἀδινῶν χλωρὰν 
τέγγει δαχρύων ὃ ἄχναν. 

80 ἃ δ᾽ ἐρχομένα μοῖρα προφαίνει δολίαν χαὶ 'μεγάλαν ἄταν. 
Αντιστροφὴ β΄. 

ἔρρωγεν παγὰ δαχρίων" 
, , ΟΥ ξ 

χέχυται νόσος, ὦ πόποι, οἷον οὐδ᾽ ἀναρσίων Ἡρακλέους 

Μει. 9, 145 θμαο (]οἱθ) φιιοηΐαηι 
α(ἰυογιῖοί, ργορογαράμην αἰϊφιϊά- 
46 πουαρανέηι οί, “μην [ἰοοέ, οἱ 
γιογιαηι ἐμαίαηιο5 ἔθγηιοὲ αἰέογα 
πιοδίρο5δ. Αὺβ νέων ἀ. γάμων 
(532 Π.) ἰδῦ χὰ βλάβαν χὰ ἀθηκθη 
ἀίσσουσαν. (ὧν... . ἄοχν ος ἰδὲ νοῦ- 
Κορ Οοη] οι". ) 
͵8441. οὔτι προςέβαλε, π δ]. 

αὑτῇ οὐοὸνῦ τῷ γῷ, οὐ συνῆκε, 
ἴντα βἰοι. πίον χὰ θ6- 
π ἅτ}. -- ἀπ᾿ ἀλλ. γν. μο- 
λόντα, ὀπἰβργυθηβθη ἃς 
ἔν πὶ ἀ δ ἢ ἃ 0}, πἰοιῦ 05. οἶρθ- 
πο ρου] ραηρ; ὁλ. συναλλ., 
ἷπ αη56] 16 6 Ζ ν᾽ 6 ΟΡ Γὅ ἢ 
ππὰ νον ΚΘΗ πὶ Νο5505. (Πθν 
δοηδαθη Βοϑροηϑδίοη ΠΔΠ}0 6} 50} 61- 
"»ὲηὴ ἢρονιιπᾶηππ στυγναῖσι συν., 
Ὑγυπάδι οὐλέίαισι συν. ὮὨϊδ ὅ6)ο- 
Ἰθη οΡκᾶροη συναλλ. νοὴ ἀθν Αὐ8- 
βό!μπαης ἀον ἢ). χὰ Ηθν., Απάρθγο 
γον ἐΐδη)0 ϑυθη ἐμ.) 

5460. ΜΙϊ ἡ ὀρνοιδν 565,8. Ορίη0) 
ψρῖν 6118...887. Δ1. 378.) που πο- 
λὺν γέλωϑ᾽ δ: ἡδονῆς ἄγει. 
Ῥμ]]. 1115 ἦ που ἐλεινὸν δρᾷς. ἘΞ 

ς φὁφλοά, Νεουΐγιπι Ξε ὀλοοὺς στό- 
ψους. (θ 6" Απ ϑιν. ΒΔ ]|0 61" νοθ685- 
δορὶ! ΑΥπμᾶϊ ἡ ποὺυ ὁλό᾽ ἀσταίνει, 
ἀ. πι. ταλαιπωρεῖ, μοχϑεῖ.) 

841 (. ὕεθεν τέγγειν ἷὰ ΑἹ. 
810 ἐρεμνὸν αἷμ᾽ ἔδευσα, ννὶθ 
Ρίπά. ϑερμὰ τέγγειν ϑάχρυα. Μιΐ 
χλωρὰν (150 486}16π4)} 

ἄχναν νΕῖ. Ἐπ. ὑγρὸν, χλω- 
ρὸν δάκρυον, Ἡομι. ϑαλερὸν δά- 
χρυ. 

8491. Ὦ. 7Δηου}, ἀὰ5. ΠΡ ἃη- 
ΕἸ ΚΣ 00 λον "νᾶ βη 85. 00 (521 
προςέμιξεν ἄφαρ τοῦὐπος) Ὀνϊπρὶ 
ἀὰ5 [{π6}} ἃπ ἄθη Τὰρ, ἀκοιθδνη 
Νοϑβοϑ᾽ ΡΠ σὺ Δ ΘΒ. 16 πὰ!. Ὑ8]. 
Ζὰ Απη δον, 1. 

Απι. 2: Τηρᾶπθη υἱπηθη δυοῇ 
Π5, ἄα δι. ηἶ6 νοῦ ἄθη ἰδ μάθη 
50 ΑΥΒ)ὸθ ΘΡἀροη. πᾶν (ννὶθ 7 ψὶ 
γῸ) οἰρθηθη ὙΥ6Ὶθ6): πῃ] 611ν0]}} 
γνῶ} ἀ61" δίορ ἅθμον Οἱ  ]1α, ννο]- 
ΟΠῸ" ἄρῃ Ηδθν. ἀϊθ [9010 ροννᾶπῃ: 
511} ννα]ιοῖθ ἴθ ΑἸ]θ ἀϊδ Αρ]ΠῸ- 

4116. 

802. ὸ" ΕΟ" τηὰ155 6θθπ' 80 
νγοίηθη, ὙῚΘ ἢ.: πάρεστιν ἡμῖν 
δαχρύειν ὡς ἀπὸ πηγῆς (14. Αηΐ, 
803) κρουνηδόν 80})0]. --- ΜΙ ἔρ - 
ροωγεν ν8]. 919. 
859 ὀῸ τ 16 Κυδηκηοῖῦ ᾿αΐϊ 

510} ΘΡΘΟΒ56ἢ, ἰάθη 516 ἄθη 
Βάηζον ΚΟΙΡΟΡ 465 ΗΘΓ. "15. δῖ 
ἀϊὸ Καποοιθη οΡΡΡ θη ᾿ᾶιϊ. 1)85 
Αϑυπάθιίου, νοὶ} νορράπαθι. νά, 
νἄγιαμι πιδῃ νυ θἴπθη "1586. --- Βυ 
οοἀά. οἷον ἀναρσίων οὕπω ἀγα- 
χλειτὸν Ἡρακλέους ἀπέμολε π. 
οἰχτίσαι, νγοΓν ἴοι ΠοΡιηἃπη5 ἤοΥ- 
5.6 ΠΠὰη Δηπθιο: φμαίϊθ πὸ αὖ 
Λοβέϊδιι φμίάοτι (ἀθΡ θη. ννῖθ 
ι18 κύματα νότου. ἘΠ. 908 μή 
του τόδ᾽ ἀγλάϊσμα πλὴν χείνου 
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ἀγάχλαυτον ἐπέμολε ττάϑος οἰχτίσαι. ᾿ 
ἰὼ χκελαινὰ λόγχα προμάχου δορός, 
«᾿ ’ "Ν ’ 

α τότε ϑοὰν νύμφαν 

ἄγαγες ἀπ᾽ αἰπεινᾶς 
,ὔ 7) γ ’ Ψ ον ΤΑ 

τάνδ᾽ Οἰχαλίας αἰχμᾷ 

8ῦ0 

ἁ δ᾽ ἀμφίπολος Κύπρις ἄναυδος φανερὰ τῶνδ᾽ ἐφάνη 800 
σράχτωρ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

πότερον ἐγὼ μάταιος, ἢ χλύω τινὸς 
οἴχτου δι᾿ οἴχων ἀρτίως δρμωμένου; 
τὶ φημί; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
2 -" Ἄ 2 Ἄ Ν - 

ἠχεῖ τις οὐχ ἄσημον, αλλὰ δυστυχῆ 

μολεῖν) [οὐ 116 Ηθ)"τε115 ηια μη 8.6- 
γιοηίμηι υϑηῖϊέ; ἐπέμολ εν 0 ἐ- 
χτίσαι, νεῖ. 2206. θυμοὶ ἀγ ά- 
χλαυτον ἱρὰ οἷον πᾶπον: "6- 
δι ηιΐ, νὸη ΘΙΘΝ ΘΙ ΒΟΒΟΒ ἃ [- 
Γοπμ οΙΐ, 50 ὑπ ὅπη Θηγ0]], νβ]. 

Ζὰ Ὁ. (..1402: 
Κρ γῈ]. 1040 1}, (ὕλη. ΔΠἀ6Γ5 Αη- 
ἄογο, νῖο  υπάοι οἷον ἀναρσίων | 
οὔπω Ζηνὸς κόρον ] ἀγακλειτὸν 
ἐπ. π. αἰχίσαι.) 

850. ΑΘμμ]ΠοΝ ἀδὰ5. ΖυγοΚΟΘ θη 
δυῦ ἀδθη θγδηΐδηρ ἀθβ {{π|6115. ἃϊῃ 
πᾶ ἀθ8. Ομου!οάο5 ΕἸ. 504} --- 
κελαινὰ λόγχα (εἰ ρθη}. 5ρ- 

᾿φμίμηι, ἔγχεα λογχωτά Βα ΚΟ }1ἀ4.) 
Αος ὧν ὃς, ϑανατοποιὲ λόγχη, τὰ 

. 291 χελαινὰ ξίφη. -- προ- 
γγκ λιν Ρ1" πηι 7} 5, φμαίθηι ρ)"- 
2107)}685 β'ϑδίαγρμξ. »»νὶδ ἀ6Ρ 5] θριϑίο!Θ ὦ 
ἨοΓΆΚΙ65. 

851. τότε, αἰ5 [016 16} 6Γ- 
ΒΟὨΊ ΘΗ, νΕ. 2 Αηϊ. 188. 
ϑοὰν ν. ἄγαγες (Αἰ. 1260 τα- 
χεῖά τις χάρις διαρρεῖ), ϑοῶς, τὰ 
ΑἹ. 249. ΝΕ]. 841 ἄοχνον βλάβαν. 

859. αἰχμᾷ, ἄἀυγοῖ [3 8η 26 η- 
ον}, νόμῳ πολέμου 86})0]. 

860 Γ᾿ Αὐῇάοη δβδηξ νοὴ ἄφμρο- 
αἰ165. ΑἸΙρονναὶι 497 ἢ χυγῦοκ- 
ὈΠΙΟΚοπά ποηπῦλ ἀἄδθ (μον ἀΐθβ86 
διιῖπ 415 ἀἶθ, ὑγοῖοθ ἀὰς βᾶηζο 
{{π|61} δὴ βϑβϑιι οι ἀπά ψν οι 50- 

Μιὺ ἄδθπι αδάδη- 

τἷῦ 416 ΟΡ Κ6Ι μᾶΡ 6 διβίψῃνοη Π6]- 
Ι͂η. Μη νοῦ». ἃ δέ, 516 06 Γ, 
ϑϑρθηῦθον ἀον νύμφη, ψοζὰ ἄδππ 
οὐἸδυϊοσπὰ ἀ6 Νδιὴ6 56 |0 51. ἰγπ, 
ψῖὸ ΡΙΗ]. 271 δ᾽ δ ΛΕ, Ὀϑυσ- 
σεύς, νΕ]. ζὰ 0. ἢ. 498; ἀμφί- 
πολος ἄναυδος, ἥ ὑπηρετησα- 
μένη τῷ ἭἫρ. πρὸς τὸν ἔρωτα 
Φ6Β0]., γἰομυῖρον ἀἴ6 νον - 
Ἰονῖπ 465 αὐτίονν 111 6 η 5, (48 
416 πρόνοια 510}. ἴῃρΡῸΡ ᾿ράϊθη) 
μι 51 αν ἀιροι [0165 ϑομόμπμοις 
ἄθη Ηθγ. βοννοηπὸπ ππᾶ ἀὰ5 ὕπ- 
[6 }} δπροϑιοι. ΜΙ πράχτωρ 
γνΒ}]. 2680. Ὁ. ἢ. 81. ον Αβρϑη- 
5802 ΖΦ ν Ἰ5ο θη ἀἄθπὶ μΘἰπΗ] ΘΠ θη ΥΥ 4]- 
ἴθη ὑπὰ 6» προφαινομένη ἄτη 
(851) υἷι ἄσροῖ ἄναυδος φα- 
νερά ΡΘΟΝΣ μον ΠΡ μορνογ. ΜΙ’ 
φανερὰ ἐφάνη ν6]. Δηΐ. 100 

808. 8.0.0]. ὃ χορὸς τῆς τρο- 
οὔ ἀχούων ϑρηνούσης ἐπὶ τῇ 

ἀναιρέσει τῆς 4ηιανείρας, φησὶ 
τοῦτο. ΝΕ]. 4060 εἰ μὴ κυρῶ λεύσ- 
σων μάταια. Απϊ. 1210 τὸν 4{- 
μονος φϑόγγον συνίημ᾽, ἢ ϑεοῖσι 
κλέπτομαι. 

8θῦ. τὴ φημί; λέγω τι; 0. Β. 
1411, ὑνοῦ Γ᾽ 1ΟΒ᾽ 57 50 πώ αἰἶ- 
οἷς αἰϊημϊά, θοψμϊά ἀΐοο 3 
800. 56}}0]. οὐ μικρόν, ἀλλὰ 

μέγα χαὶ ἐξάκουστον" τοῦτο δέ, 
ὡς ἠσϑημένη μείζονος βοῆς. 

80ῦ 
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᾿κωχυτὸν εἴσω" καὶ τι χαινίζει στέγη. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ξύνες δὲ 
, ) «ς ΨΨ ᾿ ’ τηνδ ὡς ἀήϑης καὶ ξυνωφρυωμένη 

ϑτυχωρεῖ πρὸς ἡμᾶς γραῖα σημανοῦσά τι. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

53 - εχϑε," δ } -" - ὦ παῖδες, ὡς ἄρ᾽ ἥμιν οὐ σμικρῶν χαχῶν 
ἦρξεν τὸ δῶρον ἫἩραχλεῖ τὸ πόμττιμον. . 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽, ὦ γεραιά, καινοποιηϑὲν λέγεις; 
; ΤΡΟΦΟΣ. 
βέβηκε 4 ῃάνειρα τὴν πτανυστάτην 

815 ὁδῶν ἁπασῶν ἐξ ἀκινήτου στοδός. 
ΧΟΡΟΣ. 

» 

οὐ δή ποϑ᾽ ὡς ϑανοῦσα; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

γεάντ᾽ ἀχήχοας. , 

εἴσω ἀπΠ αἴ. ΠῚ 1 86 πὶ ὅς 
Ἠδιιϑὸ5 ἰπμθῖη, 50 ἀἄδ85 Θ᾽ ἀἃ5 
Ησαυ. ἀπρομανηρι, δε οἴχων ὃρ- 
μώμενος 8θ4. Ν5]. χὰ 0. (.. 18. 

8607. χαινίξει, νυ ϊπη σι, νοὶ 
Νουθ5, ν8]. 872. 
808 Π΄Ὁ 5601]. ἀλλήλαις παρακε- 

λεύονται αἷ ἀπὸ τοῦ χοροῦ. --- 
ἀήϑης, ἴῃ ἀπρον Ομ ΡΥ 6.- 
[55 0η 8, ψν Ιομθ5 ἄἀσροῖ χαὶ 
(αη ἀἃ τιν ἃ) συνωφρ. (παρὰ 
τὸ ἔϑος" χατεστυγναχκυῖα 856|)9].) 
πᾶ οι" θΟβι πλὴν νυ ρᾶὰ, ἀὰ ἀϊ6. ΑΙ 
βοηϑὺ 415 δῖ του" απὰ ππσηἰθι" ἄθη Μὰἃς- 
ομθη θοΚαπηΐ νναν. (ὙΥ απάοιν ἀηδής.) 

812. --ε τὸ Ἧρ. πόμπιμον, νϑὶ. 
σα ᾿Α1.: 1166. Δοἵ», 924: 

8185. χαινοποιηϑέν, νρ!. 
861. Ο. (. 122 τί δ᾽ ἐσεὶν, ὦ 
παῖ, «καινόν; 

8141, ΡῬΙΙ. 91 ἕξ ἑνὸς ποδὸς 
ἡμᾶς οὐ γειρώσεται. . Ὠϊὸ ΑἸΙὸ 
βοίζί χὰὟ βέβηκεν τὴῖξ νοὶ Κϑιμάπι- 
Ποῖ ὟΝ 2 μΐηζι,, ἀ855 ἅθὸ" Ὠ). 
Ροὶ ἀΐϊοβθπι βαίνειν ἄθπ ΕἾ585 
ΐοῦ σὰ γσἄμρθη  θγασομίθ. Υβὶ. 
ἀβη! 16. ὁοηἰγΓαϑσοπάθ ἀυβαπηπηθη- 
δἰ! απο χὰ 0... ἢ. 190. 

810 {᾿Ξ ΑἸ μ]1ο 6. ̓αϑιῖρο Εσαροι, 
ἀθ5 (μοῦ 5 πὶ. 1118 Ὁ 16 ἃνρ]ο- 
586η Μᾷδάοίθα, ννϑοῖνα [6 ἀ 16] 161} ταὶ! 
ἨδΡάΚΙ 68 ϑοθ οΚβα] ᾿οβομᾶρι ἢ. 
δδη2ζ ἃι5 ἄδῃ Αὐρὸπ ν 0 θη Πἃ- 
θϑη, Κῦπποη ἀϊθ Μοϊάπιηρ βὰν πίοι 
ἴαββθη ὑπὰ νυ θυ ο] θη δ᾽ η 2 πᾶ [1}"- 
ἴρθὰ οἰον. ἀἰθβοῖθοη ΕὙαροπ, ννὶθ 
810. 171. Ναομάοπι 516 ον ΓΘη, 
ὴ. 5οὶ τοάτ, ἰβΡᾶρθη 516, ὰ ἔν 6]1- 
ὁ 6 Υ οἰ 56. 516 βοβίοσθοη. δΔηΐ- 
ΟΕ: ἀσνρο ΒΟ θϑμοσὰ. Βαγδαῖ: 
γῸη ὙΨΘΙΟΙΟ [ωΘ] ἀθηβο! ΘΠ ΚΟΙΡ 
ΠΡ ΟΡΊ556η 6 νοι υ ἄθη Τοά 
8510}. βοροῦ θη  Αηΐννονῦ: αἰ ἄδπι. 
δΟΒννοΡίο. Παγαυ, ὁ ἀΐο ΑἸΓ6 
ΑὐροηΖθιρο ἀἴθ565 νου ΘΠ θη 5. (ρ6- 
βθη. 510} 5618} υπὰ ἀἴ6 (ἀδιοι) 
δοννόβθη 86]. 415 ἀΐθβδοβ θ6] μι ἀπὰ 
γο. (πον νγοίο. ρΟ ΟΣ ΒΟ} ἰδ, 
ννῖο πὰ ἢ, ἀΐοθο. ὕβρις ἅυ8ρ6- 
ΓἄπρῸ μὰθ 6, νϑυβί 6", 716π6. π06]}- 
πιὰ }9 ἄθηι βἂηζ ἴῃ ϑδίδαπμθη Ψ6]"- 
βοίχζίθηῃ (Ἕ(ὑοΡ, νον ἰἤγθὴ Αὐρβθη 
μὰ})6 510} ἢ). οἱβοημᾶπαϊρ ὑπ|ρ6- 
Ῥνδομί. ͵ 

8170θ5. πάντ᾽ ἀκήχοας, τὰ 
Αηϊ. 402. 
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ΧΟΡΟΣ. 
τέϑνηχεν ἡ τάλαινα; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

δεύτερον κλύεις. 
ΧΟΡΟΣ. 

τάλαιν᾽ ὀλεϑρία" τίνι τρόπῳ ϑανεῖν σφε φής; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

σχετλιώτατα πρός γε πρᾶξιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

γύναι, ξυντρέχει. 

ς κ᾿ ’ αὑτὴν διηίστωσε. 

ὭΣ Ἁ » ’ 

εἰχπτσὲ τῷ μόρῳ, 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ἈΝΕΎΝΕΙ 

τίς ϑυμὸς ἢ τίνες 

γόσοι τάνδ᾽ αἰχμᾷ 
βέλεος κακοῦ ξυνεῖλε; πῶς ἐμήσατο 

818. τάλ. ὁλ. εἴ ἀθν Ὦ.:; 
τίνι τρ. ϑαν. σφε φῇς; δὰ ἢ 
ψοομΒὸ νοῖθο βίαν 5]6, 
ΒρυΪοΝ! Ο. ἢ. 1286 ὦ ϑυςτά- 
λαινα - πρὸς τίνος ποτ᾽ αἰτίας 
(τέϑνηχεν. Ιοκάστη); 

8519. Πῖο υπρεοηὔροπάθ Απἰνοῦὶ 
-- νἷθ δυνά δυΐ Θεά ὃ 
ὙῸ}] ὅθπθ δοαπίννονιθι ννὶρὰ, Ζὰ 
0. 6. 1475, ---- πιοιἱνίρι ἀϊθ ννοἰ- 
ἴεγο Εγαξο. -- σχετλ. πρός γε 
πρᾶξιν, ὡς ἄν τις σχετλίασειε 
τὴν πρᾶξιν ὅ80|10]., 56" ΘΟ ΚΙ οι 
ΒΙη5ΙΘΒΎ. ΠΝ ἘῸΝ ψ οΙ! 216- 
Βυαηρβ ἀ 5 ΜοΙ ἀ 65. Ϊπ πρᾶξιν, 
ΘΙ 65. βίοι ἀὰο δαΐ οἴη χαχῶς 
πρᾶξαι οὐονΡ παϑεῖν, εννᾶ νοῃ 
ϑοίίθη ἀθ5. ουζύγηϊθη Πν} 5, ἄθαυ- 
ἴδῃ 11655, Πορὶ ἀν οι θβιιμον ἃ ποοὶ 
πἴομὲ θεβιϊμιμη! ἃΒρ βργούμοη. [)8- 
ΠΡ νυ θάονθο : τῷ μόρῳ ξυν- 
τρέχει (294), τίνι ϑανάτῳ συν- 
ἔπεσεν 5080}]., πὰ Ἰἰορὶ ἴῃ ξυν- 
τρέχει ἀὰ5 Ῥ]ΟιΖ| 6 ἀπ 6ε- 
να βᾶθ ἀ685 Τούδβ δυβροαγὔοκι. 
(ΗΠ ἐγιιᾶπη σχετλίως τὰ πρός γε 
πρᾶξιν, ὅπ ἄδεπ ἀπαρᾷβίθη (ὃν 

ΒΟΡΠΟΚΙ 65 ΥἹ. 

“νοιϊοη 8516116 σὰ ΘΓ οΡπθη, ϑιθίη- 
μβανρὶ σχέτλι᾽ ὡς τάδ᾽ ἐξέπραξεν, 
ῬμΙ. Ὑνγᾶρπον σχετλιωτάτην γε 
πρᾶξιν.) 

881 Π΄. αὑτὴν διηίστωσε 
(Αἰ. δ1ὅ πατρίδ᾽ ἤστωσας δορί), 
γο] διάπαϊρ αὐτὴ αὐτὴν δι. νὶθ 
881 αὐτὴ πον αὐτῆς χειροποι- 
εἴται τάδε. 900. Δηϊΐ. 1177. 
(θ οὶ 
μιν ἠΐστωσε ΒΘβομρίοθοι, Ζυπι8] 
διαϊστοῦν οἷυ ἅπαξ εἰρημένον ἰ5ι.) 
-- τίς ϑυμὸς κιλ., ΜΟΙΟΒΟΓΡ 
ΝΟΥ υΡναοΙ οὐδ ν ΘΙΘΒ6 
γεν ιργαπρ ἀρ. ϑδίππϑοβ8 
ΡΥ πάν ἢ 8: 
δομᾶγῖο ον ὕπρι ὕοκΚϑν ἃ ΓΟ 
-- γόσοι, νῖθ Αἰ. 59 μανιάδες νό- 
σοι; ἀὰ5Β Ργϑάϊοαὶ ξυνεῖλε διαὶ 
510}. πδοῖῖ ἄορι Ἠδυρίννοῦίθ ϑυμός 
δουίομει (νΕ]. Αἰϊ. 1183), ἀἃ τίνες 

880 

᾿ιαΐ ϑομῇ. νἱϑ] δῖοι αὐτή 

νόσοι πὰ" 76Πη65 παομ γᾶ ρ! ἢ πᾶ ἢ 
θδουϊπιπ ; ξυν εἴλε, ουδθηθῖη. ζχὰ 
ΠΕΡ ΚΙ65. Ῥαλιον πρὸς ϑαν. ϑάν. 
ἀνύσασα μόνα, ἰηάοπὶ 5ἷθ, ἀϊ6 
Εἴη 6, οἴπρη συν ἰοΐδομ θη Μονά 
δοβι τοὺ μᾶϊ. Ὑ6]. Ζὰ 400 πλεί- 

8 
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ϑϑδχερὸς ϑανάτῳ ϑάνατον 
ἀνύσασα μόνα; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

αν στονόεντος ἐν τομᾷ σιδήρου. 
ΧΟΡΟΣ - : 

ἐπεῖδες, ὦ μάταιε, τήνδε τὴν ὕβριν; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ἐπεῖδον, ὡς δὴ πλησία παραστάτις. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑθ0τίς ἦν; πῶς; φέρ᾽ εἰπέ. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

αὐτὴ πρὸς αὐτῆς χειροποιεῖται τάδε. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί φωνεῖς; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

σαφηνῆ. , 
ΧΟΡΟΣ... 

ἔτεχεν ἔτεχεν μεγάλαν ς 
ἃ νέορτος ἅδε νύμφα ᾿ 

895 δόμοισι τοῖςδ᾽ ἐρινύν. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ΒΩ - 7 ᾿ Ὁ , 

ἂγὰν γε" μᾶλλον δ᾽ εἰ παροῦσα πλησία 
ἔλευσσες οἵ ἔδρασε, κάρτ᾽ ἂν ᾧχτισας. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ ταῦτ᾽ ἔτλη τις χεὶρ γυναιχεία χτίσαι; 

016. Μὶν ἐρενύν νβὶ. 842 μεγά- 
λαν δόμοισι βλάβαν. 

890. ἄγαν γε, μεγάλαν. 

στας ἀνὴρ εἷς ἔγημε. Δπι. 989 
δύ᾽ ἐξ ἑνὸς βλέποντε. 11]. 10, 
218 δύ᾽ ἀνέρε ϑωρήσσοντο, ἕνα 
ϑυμὸν ἔχοντες. (αἰχμᾷ Πογιπᾶπη, 
αἰχμὰν οοἀά.) 

880. ἐν το μᾷ, 241. πὰ ΡΠ]. θ0. 
888.Ὀ. μάταιε (εορΡιπάπη βιδιν 

ματαία, νῖο 808), μελέα, τάλαινα, 
ἀοοῖ πὲς ἄθ Νοθοπδίηη, ἀἃ55 ἀὁΡ 
(ΟΡ ᾿πΠ]6 1" ΠΟΘΙ ΠΟΙ, 516 γοᾶὰθ 
ὕπνναθΡ68. --- τὴν ὕβριν, τὴν 
ὠμότητα. 

890. τές ἡν; ἡ ὕβρις πᾶ Π10}ι. 
8998. Με]. 8561. ἀδὲε ν., ἀἷδ 

898. ταῦτα, ννὰἃβ ἴῃ 561η61 σ8η- 
Ζθ. ΒδοΒΡΘΟΚΡΆΡΚΟΙΙ 416 ΑΙ6 μϊΐ 
οἱ᾽ ἔδρασε Ῥδχοίομηθι. ὑπ ἀδν 
ἋἸον ἴ ΔΙΡοθίηθη 50 οΡίδἢ- 
ΓΘ δαϊιθ6. 90. ἅ10}} 16 ΖΡ Π00ἢ 
ὙΘΡΙΙἃΡ ἀἴΘΘ ΟῚ 65. Π]0}} χὰ ἴἌ556η, 
ἀλ85 80 ἀγᾶυβϑε8 ἱγρθηᾶ οΐη 
γοῖΡ πὶ 560]050θΊθ 6 8 Ὁ 
Ηδπα (891 γειροποιεῖτ αι) 5016 
δοίμαπ μὰ θη. Μὶ|ν καί νρῖ. 1124. 
ΕΙ. 1481. -- χτίσαι, κατασχευ- 
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ΤΡΟΦΟΣ. 

δεινῶς γε" πεύσει δ᾽, ὥστε μαρτυρεῖν ἐμοί. 
ἐπεὶ παρῆλϑε δωμάτων εἴσω μόνη, 
χαὶ παῖδ᾽ ἐν αὐλαῖς εἶδε κοῖλα δέμνια, 
στορνύνϑ᾽, ὅπως ἄψορρον ἀντῴη πατρί, 

’ : ΡΝ, τ Ἁ ΒΡ. ’ Ἄν, ἢ χρύψασ᾽ ξαυτὴν ἔνϑα μή τις εἰςίδοι, 
βουχᾶτο μὲν βωμοῖσι προςπίπτουσ᾽ ὅτι 
γένοιτ᾽ ἐρήμη, κλαῖε δ᾽ ὀργάνων ὅτου 
ψαύσειεν, οἷς ἐχρῆτο δειλαία ττάρος" 
ἄλλῃ δὲ χἄλλῃ δωμάτων στρωφωμένη, 

27 ἣ ’ Ρ] - ’ εἰ του φίλων βλέψειεν οἰχετῶν δέμας, 
ἔχλαιεν ἡ δύστηνος εἰςορωμένη, - 

καλῶς δὲ ὡς 
ἐγάλῳ τολμήματι εἰπε τὴν 

σαι καὶ πονῆσαι" 
ἐπὶ 
λέξιν 86}:0]. (Ηδυιπᾶπη μᾶ}0 898. 99 
[ἂν οἵη ΕἸ 5ΟΠ16}}56Ι, ὨΔο  άθηι ἀὕΓΟ]ι 
ἀϊὸ ον θαης ἐπεὶ παρῆλϑε 
900, ψνο αν φομᾶϊεν ἐπεὶ γὰρ 
ἤλῶς: ἀ6Ρ Ζυβαιημθηϊδηρ βοϑιῦνι 
ΒΘ θη. ΑΡΘΡ βομαρ ΚΕ Δ 5 
ἀϊοὸ νον οὔθ Αηϑβίοβϑ, διοῖ ἰδ 
ϑΟμᾶΓου5 (οη)]. πιομὶ πὔλμ!ς; τὰς 
ἶδι ἀπ}  ἀθΏΚΊΠ]ΟΙ!, τς γυνή τις τῇ 
ἑαυτῆς χειρί. νΥ ἄγδ Ζι ἀπάθνμ, 80 
νῦν Ἰοἢ Ραμ 6ὴ χαὶ ταῦτα τολ- 
μᾷ χ. γ. κτίδαι;) 

899. Οὕτως ἀκριβῶς, διηγήσο- 
μαΐ σοι τὸ πρᾶγμα, ὡς πεισϑῆ- 
ναί σε, ὅτι ἀληϑῆ λέγω 8})0!. 
ΜΊΘΙΘΩΡ ὅτε δεινῶς ἔχτισεν. ἴπὰ 
δηζθη νρὶ]. Εν. ΑΙΚ. 184 {ἢ 

901. 9. Ροβοβ)θυπῖρὶ τ" ον- 
ἢ θη, 5004] 4 516 56 ῖ, 4855 "“γ]- 
105 ]ΐ ἄθη νογβθογοι ὰηρθη [Ὧν ἀθα 
ῃᾶῆθη Επηρίαηρ ἀθ5 Ηδθν. μοβομα ς- 
{πηι ἰδὲ. Π). 455 ΘΓ δϑίηθῃ Ρ]δπ, 80} 
ΗδΡΡΙομταηρ οἰηον ϑ5δη 6 ἀθπὶ γἃ- 
16} ΘηΙβ θη Ζιρ ἢ, ὨΪΟΔῚ ΔΒ ΓΒΡῚ, 
ἀάγᾶηῃ ἰδὲ ἀν ἰηζυν βοθη. οἰ ΙΓ 6- 
ἴθπθ Μογρὰ ἀθν Μευῖϊον πο ἢ, 
κοῖλα, πδοῖι Ηδυιηδηη ἰδοίὶ οαυὶ, 
ομἰοϊία μην ἰααϊογίϑις ἵπιρο- 
δία, φίο τιοί 5 γϑομθοέ α6570- 
ἐνι5, ἃἰ5δὺ μαλακά; ποῖ ἀπάθγθη 
βεορᾶυπ ρ. 

904. Ὠϊ6 βωμοί ἴῃ Ηδυβ6 5ἰπά 
416 ἀθ. δα ΖρΟ 6} ἀ6Ρ ΒΔΏ1]16 
ὑπ ἄδρθι Ηᾶβθ, ἐφέστιοι, μύ- 
χίοι, ἕρχειοι, χτήσιοι, νεῖ. Εν. 
ΑΙΚ. 112 {}. 

φρδῇ, ἐρήμη, χήρα. Ὠϊ6 Ηδυ5- 
ἴραι. βᾶρὶ τη Ναὶαγνν ΡΠ Ὁ ἄδιη 
Οονᾶι ἸΘθονν ο}, ὙνΘ] ἢ 65. 516 "οὶ 
Προ γθϑιΐθη ἴθ φρο ἤθη Τὰ- 
θη ᾿δηϊ χί πᾶὶ ἀπὰ ΖΦ Ἰ5οη θη γνν 6 ]- 
ΟΠθ ὑπὰ ΠΡ Θἷηὴ ΘΡΘη850 ἰγδυΐθϑ 
ΜΡ ΔΙ τηἶ55 θαδίθηῦ, ῖθ ΦΊ5ΟΠθη 
ἄδθιῃ Ηοϊ θη πὑπᾶ βοίηθη ΥΥ αἴρη. 

901. δωμάτων δρμιᾶηβ!β νοὸπ 
ἄλλῃ, ν»ὶο 878. 

008 ἴ( Πὲ5 ἀδβίπάθ βίϑθῃϊ σὰ 46 Ρ 
Ηδρυη, δ ὶθ βοιοη ἀϊα ΑΙΐ6 ἴῃ 
Ῥγοΐϊορ ζοῖρί, πὶ [πθαη ἀ]]ο βίθη Ὑ 6 Γ- 
μ ἃ] 01556, ν 655.8}} Ὠ. Ροῖὶπὶ Απ- 
ἈΠῸ Κ ἀθ" ἔροθὴ ΠΙΘη ΒΟ αἴ, ἀϊ6 
δῖ6. νυ] βϑθη 50]1, ἰηῃ ΤἬῆγἄπηθη διι5- 
ὑγιομι. 80 Εν. ΑΙΚ. 190 πάντες 
δ᾽ ἔχλαιον οἰχέται κατὰ στέγας 
Δέσποιναν οἰχτείροντες" ἢ ᾿ δὲ δεξιὰν 
Προὔτειν᾽ ἑκάστῳ, χοῦτις ἣν ου- 
τω χαχός, Ὃν οὐ προρεῖπε καὶ 
προςερρήϑη πάλιν. εἴ του 
λ.....«“εἰσορ., δυΐ' νοῦ ἐπ 

Αὐυρὸ ἴΔ|18 0 ποομίθ, ἄθη 
5. δηβϑϑιθπᾷά τἰϊ Υ̓ ΘΙ ἢ. 
νΕ]. τὰ ΕἸ. 1602. ϑάρρίιο 1, 0 τᾶς 
ἔμας αὔϑως ἀΐοισα ἔκλυες. 

9 Ἑ 

900 

905 
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ϑιθαὐτὴ τὸν αὐτῆς δαίμον᾽ ἀνακαλουμένη, 
᾿ 2 

χαὶ τὰς ἀπαιδὰς ἐς τὸ λοιπὸν οὐσίας. 
ἐπεὶ δὲ τῶνδ᾽ ἔληξεν, ἐξαίφνης σφ᾽ ὁρῶ 

Ν «ς ’ “ ᾿] 

τὸν Ηράχλειον ϑάλαμον εἰςορμωμένην. 
χἀγὼ λαϑραῖον δμμ᾽ ἐπεσχιασμένη 

θι φρούρουν" ὁρῶ δὲ τὴν γυναῖκα δεμνίοις 
- « , Ν , , 

τοῖς Ηρακλείοις στρωτὰ βάλλουσαν φάρη. 
ε͵ ΝΣ: , -φψ ») ὕ φΨ»} » 

ὅπως ὃ᾽ ἑτέλεσε τοῦτ᾽, ἐπενϑοροῦσ᾽ ἄνω 
καϑέζετ᾽ ἐν μέσοισιν εὐναστηρίοις, 
καὶ δαχρύων ῥήξασα ϑερμὰ νάματα 

, Ἔ ν - 
920 ἔλεξεν" ,ὦ λέχη τε χαὶ νυμφεῖ᾽ ἐμά, 

. ᾿ » 05 2 ς 2... ὃ » 

τὸ λοιπὸν ἤδη χαίρεϑ᾽, ὡς ἕμ᾽ οὐπόοτε 
δέξεσϑ᾽ ἔτ᾽ ἐν κοίταισι ταῖς δ᾽ εὐνήτριαν.“ 
τοσαῦτα φωνήσασα συντόνῳ χερὶ 
λύει τὸν αὑτῆς πέπλον, ἧ χρυσήλατος 

ϑηῦγερούκειτο μαστῶν περονίς, ἐχ δ᾽ ἐλώπισεν 
χελευρὰν ἅπασαν ὠλένην τ᾽ εὐώνυμον. 

δ, Ν ’ -- ᾽» ει ΒΡ. 

χαγὰ δρομαία βᾶσ᾽, ὅσονττερ ἔσϑενον, 

τῷ παιδὲ φράζω τῆς τεχνωμένης τάδε. 

911. Ὦ. ΒοκΙαρὶ, ἀδ85 δἱθ 465 
(δπι ἢ ]5, βοάδπη ἀδν Κιπάον. "6- 
Ταῦθὲ 56], 50 ἀ495 ἴδ" ΓΘ θη ἴἰἢ 
76 άδιι Βοιγδομὶ Προ 4616 6 561. θθ πὴ 
δΙοϊοιννῖθ Ηγ}105 734 [. 811 Π΄Ὶ ἴοι 
φοὴ ον Με ον Ἰοσροϑαρὶ αὶ, 50 
νᾶ ΟἸοίομο5. νοῦ ἄθη ἄθγίρθη Κίη- 
ἄθιη σὰ θθϑοῦρθη. ἰδὲ ἀϊθ 5:16116 
πἰοιῦ γϑγβονίοῦθη, 850 π8585 οὖὗ- 
σία. ἴῃ Κἄϊμη φσοπθαοῦον Βοάθα- 
ἴὰαηρ -ὸ θβαϑοῖὶπ, οβθοηβίδρο 
βδίθιη. Ἀἀδβη!ον ογέμπαςρ [ἂν 
7ογίμπα Οἷς. 8411}. 28, 66. ϑϑοώγ- 
ας ογνέμπας απιζέο)γ»ν. αδοο. ὅ, 
39 οἷς ἰαμάαγδ ζογέμηας, χσμοα 
{μὰ υοἰϊοξ τπηρηγοαὶ ρμοδεθί. Ολ658. 
Β. 6. ὅ, 8. οας οἱυϊίαξέδφιεθ [7"- 
ἑωγας ἤαθὲ αἰἱοιί5 ρογ {676 
ὮΣΉΝΣ 

914. λαϑρ. ὄμμ᾽ ἐπ., ἱπᾶοπι 
ἀϊθ ΑἸῖ6 πὶ ΨΜογβίθοκ ἀΐὸ Ὁ. Ρ6- 
Φυδοιίοί, ννὸ 516 ἀπρθοιιογκὶ θ] 6 θέ. 

Ζυ ἐπ. ὄμμα, ἴπ ἀ δὰ ἴδ ἢ πὶ οἷ-- 
μΘΏΒΙΙοΚ τ Πα Κο]η ΡΒ Υ- 
Βθη, { λαϑραῖον, ὑπὶ ἀ85. 
Ερ θη 55 γοῦν ΟΡ Ζιπθῆπιθη.,, 4. ἢ. 
50 ἀ455 65. ὈΠΡΟΘΙΠΟΡΚὶ νν Γ. 

910. βάλλειν τοῖς δι, ἀδπν 
Πάρον συν ογΐθη, να πέπτειν 
γῇ, τὰ 5917. 940. 

9111. Μεὶ. 
Α6η. 4, 640 ἢ, 

919. ΜΕ. 852 ἔρρωγεν παγὰ 
δακρύων. 0. Ἀ. 1076 ἀναρρήξει 
κακά. 

920. νυμφεῖα, ϑάλαμος. 
924{. νεῖ. ζὰ Ο. Β. 1208. -- 

ἐξελώπισεν, ἐξέδυσεν. 

920. ἤρθη ἰὴ Κα, ὰὰ ἄσδη ϑί[ο95. 
ἰη58 ΠΘΡΖ χὰ γὶομίθη. 

928. Ψῶρν. φράξω τάδε τῆς 
(τάδε) τεχν., 1122. Αἱ. 1286 ποίου: 
κέχραγας ἀνδρὸς ὧδ᾽ ὑπέρφρονα: 

Ὀιάο νεῖ Ὑίρρὶ!.ς 
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2 ΓΘ 
ταν ῳ τὸ χεῖσε δεῦρό τ᾿ ἐξορμώμεϑα, 
ὁρῶμεν αὐτὴν ἀμφιτελῆγε φασγάνῳ 
πλευρὰν ὑφ᾽ ἧπαρ καὶ φρένας στεσοληγμένην. 
ἐδὼν δ᾽ ὃ παῖς ζμωξεν. ἔγνω γὰρ τάλας 
τοὖργον κατ᾽ ὀργὴν ὡς ἐφάψειεν τόδε, 
ὄψ᾽ ἐκδιδαχϑεὶς τῶν χατ᾽ οἶχον οὕνεχα 

. ἄχουσα πρὸς τοῦ ϑηρὸς ἔρξειεν τάδε. 
χἀντεῦϑ᾽ ὁ παῖς δύστηνος οὔτ᾽ ὀδυρμάτων 
ἐλείπετ᾽ οὐδέν, ἀμφί νιν γοώμενος, 
οὔτ᾽ ἀμφισπίπτων στόμασιν, ἀλλὰ πλευρόϑεν 
πλευρὰν παρεὶς ἔχειτο στόλλ᾽ ἀναστένων, 
ὥς νιν ματαίως αἰτίᾳ βάλοι κακῇ, 
πλᾶίων δ ϑούν» δ" ολμ δυδῖν ἐσοιϑ᾽ ἅμα, 
σιατρός τ᾽ ἐκείνης τ᾽, ὠρφανισμένος βίον. 

929. Καὶ ἐν ὅσῳ διετρέχομεν 
πρὸς τὸν Ὕλλον, εἶτα πάλιν πρὸς 
τὴν Δη.,  ἔφϑασεν ἕ ἑαυτὴν ἀνελοῦσα. 
560]. ἐξορμᾶσϑαι, ἴῃ Ε1]6 
ψχψυγύοκ]οδθη. 

9381. διαὶ! πλευράν μᾶνοπ ἀϊδ 
868}0}1. 1}. 1,108 πλευρ ἄς. Κοπηΐθ 
ἀἸ6565 00} βίθῃθη, 6 Αηΐϊ. 1221 
ἤρεισε πλευραῖς μέσσον ἔγχος, 50 
δι ἀο00}} 16π65 ννόβθη 920 νο!Ζι- 
φίθῃθη, νρ]. Αἴ. 8534 πλευρὰν διαρρή- 
ξαντι τῷδε φασγάνῳ. --- ὗ φ᾽ ἡ- 
πο. χ αὐ φρένας (τὸ διά- 
᾿φραγμα), νῖὸ Πομι. ἥπαρ ὑπὸ 
πραπίδων, ὅϑι τε φρένες ἧτορ 
ἔχουσιν. 
992 ΓΞ ἩΥ]105 δ ογι, ἀϊο Τ|αὶ 

ηροδιι [61 χὰ θη, νν6 1} 6. 
ἀσγοῖ 86ῖηθ. θΔΡβομ θη ὙνογῖΘ ἀϊθ 
Μυῖϊον δά! ἢ γθρ]οῖχὶ μιὰ}, νῈΙ. 
801. 80. οιι. ἔριν χαὶ νεῖκος 
ἐφάψαι. 

934. ἐχδ. τῶν κ. οἶκον, οἴη 
ΒΟΙΘΏΡΙΟΡ ἀονΡ ΗἨδυβΡονο - 
ὯΘΡ (ΕἸ. 1147), ννῖο Αἱ. 801 φω- 
τὸς ἡπατημένη, πατρὸς γεγὼς ἃ. 
ἀ6). χὰ ΡΒΠ. 9. Ποῖ νἱθ] ]οῖολὶ τε 
διδαχϑεὶς ἐκ τῶν. 

995. πρὸς τοῦ ̓ ϑηρός, γΟΩ 

δοῖίθη 465 Νὅ 5505. ἄδζΖι γ6- 
ΓάΡ. , 
990 ἐλεέπετο ἰδ δὐϑὶ τῇῖΐ 

ὀδυρμάτων (πὲμιϊ οἰδὲ γοϊίφιὶ γα- 
οἱοδαέ ἰαπιθηίαηϑ,, γιογη εἰοεἰδίοδας 
ἰαηιογιία7"}), ἀᾶπῃ ἈΠΘΩ παῖ ἀμφιπ. 
στόμ. νογθυπάθη, νι πἰομὶ 
δυΐ, 416 Μαϊιον Σὰ Κα 556Π. 

998. πλευρόϑεν πλ., πλευρᾷ 
πλευράν, Ευν. ΑΙΚ. 318. πλευρὰ 
ἐχτεῖναι πέλας πλευροῖσι. Ὠὰ5 Νεγ- 

93 

940 

πᾶ] η185 465 []Θροπ θη. ἰδὲ 50 ρ6- 
ἀδολὶ, ἀᾶ55 ΘΓ νοὴ 46" Μυΐϊτον 
ϑ6 116. ΘΙ" δϑῖηθ ϑοῖίθ. πἰηροβίροοκὶ 
Ἰνὰϊ, νρ]. 601]. ΕἸ. 1058. 1]..ὅ, 720. 
Θήξ 12.,..88; 

940θ.0 βάλοι αἰτίᾳ, οἰΠ6Ρ 
ΑἸΚ]ᾶΡ6 Ζυν ΘΡἤθη, Ρυεἶδβθ- 
"θα, 50 ἀἃ55 Ιη8Δη ἐνέχεται ἐν αἱ- 
τίᾳ, ν 
ἐν αἰτίᾳ βαλεῖν. 

942. βίον 5ιαϊ βίου ΝΥ αΚε- 
Π6] 4. ΟἸννο}}} ἀἷθὸ Ὠ᾿Ομ 6 δοηβὶ 
0] βᾶρθη τέχνων μοι συλᾶται 
βίος ἃ. 4ἀ6]., 50 ννυῦνράἀθ ἀοο ΘΙ 
ἀἰὸ ϑδιγυοίυ ἐκ ὅδ. ἀπουιρᾶρ! οι 
βοῖη. Ἡν]05 ΡΟΚΙαρὶ, 4855 νου δεῖ- 
ἴθη "οϊάθν ΕἸΛΘΡη. δοίη [θη γϑῦ- 
νγαἰδὶ δοίη νυϑράρ. 

νῈ]. 916. θαρδρθὴ 0... ἢ. 6586. 
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τοιαῦτα ταἀνϑάδ᾽ ἐστίν. ὥστ᾽ εἴ τις δύο. 
ὍΝ Ἄ ’ «ς ; , 

ἢ καὶ πλέους τις ἡμέρας λογίζεται, 
Σ , , ᾽ 2 , ᾽ χ τῆμος, τ λα γ 

δ ματαιὸς ἔστιν. οὐ γὰρ ἐσ ἢ γ᾽ αὔριον, 

πρὶν εὖ πάϑῃ τις τὴν παροῦσαν ἡμέραν. 
ΧΟΡΟΣ. 

Σ τροφὴ α΄. 

Πότερα πρότερ᾽ ἐπιστένω, 
“πτότερ᾽ ὀλοὰ περαιτέρω, 

’ 9 τ , 

δύςχριτ ἔμοιγε δυστάνῳ. 
᾿Αντιστροφὴ α΄. 

“ Ἁ Ἁ ΒΩ ξ'ι ἂν , 

ϑδυτὰ μὲν ἔχομεν ὁρᾶν δόμοις, 
᾿ Χ ’ 45.4.5 , 

τὰ δὲ μένομεν ἐπ ἐλπίσιν" 

κοινὴ δ᾽ ἔχειν τε καὶ μέλλειν. 
Στροφὴ β. . 

Ω23 2 , ’ 

εἰϑ' ἀνεμοεσσὰ τις 

043. ΑδΒη]οΝ 6 ΕὉΡΙΘΙη διῇς; 
πὰ 50] υ55 ἄπροσον ΕΡχα Πα η 5 6 η, 
γε]. ΕἸ]. Τ61. ΡΒ1]. 389. 620. 

9045[- Υδηη Εἴποι χνοὶ οὐον 
Βα. ΠΠΘΉΡΟΡΟ Τάρο ἴῃ βθῖηθ ἤθοι- 
πὰηρ νησί, ἃ. ἢ. ἴδοϑι ἀάραὰ  Ρ66}"- 
ποῖ. ρὶ]. 1{-Ὸὀ (θιπάον" ἢ καί τι 
πλείους, ἀὰ αἴθ ΕὐΡ πλέους ἅπ- 
βου μη] οἷ ἀπά πλείους ἃ ἀδν 
Βθοϑίθη Οαθ! ]} θη ϑ:. 1ὸ Υν]οάθν- 
μοϊαηρ νοὴ τίς ἔρθι οἢ ΚΙΙρῚ ὅσα, 
γΒ]. 2. ὃ. Ὀιηάον νόγριοίοθῦ ἤν". 
188 καὶ μή τι πλείους τῶνθ᾽ 
ἔχει» δυςφρημίας ἀπὰ Ρ]αι. [μορΕ. 
5, 1405 τὰς ἑστίας, δεῖν ἀεὶ το- 
σαύτας εἶναι καὶ μήτε τι πλείους 
γίγνεσθαι μήτε τί ποτε ἐλάσσους.) 

945. Ῥόπη ἦδγ πιοῦροπάὰς Τὰρ 
ΟΧΙβεΡ 1 πἰομ τ, ΡΠ} πἰοιῦ ἀπά 
Καπὴ [Ὁ]ΡΊΙοΝ ἀπὸ πἰοῦῦ ἴῃ ἄθη 
λογισμός δυΐροποιηπθη Ὁ ἄθη, 
Ρνονο". πιᾶη ηἴοθὶ ἄθη. μεοιιϊίρδη 
ἀυγοι! οι μα. 

Ὁ417-- ΟἹ : ΝΥ δἰ585 ποθ νυ ϑϑθη νη 
Βοιάθη (ἀθϑοθῖοκ ἴον τη μι" 6 Κ|ἃ- 
θη 501}. Κῦππίο ἴθ. ἄοον Ραϑαίι 
γνοπ δίπηθδη [ἢ 6 η, τπῃ ἀ 6 πὶ 50 ἢ Π]612- 
Πομδη. Απθ]ῖοκο ἀθ5 τοάἀϊκραηκθη 
Ἠο]άθη χὰ θη ροιθη ! 

047. Ηδιῇρο Ῥάγθο θϑῖδ, σὰ ΡΕΠ]. 
338. 1. 83, 299 ὅππότεροι πρότε- 

ροι ὑπὲρ ὅρκια πημήνειαν. Αὐὶβί. 
Νὰ. 994 πότερος λέξει πρότερος; 
ἘΚΚΙο5. 1082 ποτέρας προτέρας 
ἀπαλλα ῶ; (Ὀῖε οοἀά. πότερ᾽ ἂν 
πρότερ᾽ οάδι πότερ᾽, τἱομιῖς; Ηον- 
1ἸηΔηη.) 

9148. 561|)0]1. ποῖα χαλεπώτερα 
καὶ περαιτέρω δεινότητος ; ποι 
"αὶ ΗἨδυμηδπη ἀϊδ ὑπο ΚΙ ἄν] ΤοΠι6, ἀθιῃ 
Μοῖραι ᾿ν Δ υβιμοθοπάο 3 πότερα 
τέλεα ὌΣΙΣ ὁλοὰ περ. (ὄντα) 
Ξε: ὀλοώτερα. Μὶλ ἄθιῃ δἀϊ]θοιϊνῖ- 
βό θα. ἀθργᾶμοι νοῦ περαιτέρω 
6]. 902. χὰ 0. Ο. 88 ὡς ἐμοῦ 
μόνης πέλας. 

949. δύςκριτα, νὶἷδ 409 δ έ- 
κχαια. 

950. τάδε μὲν... τάδε δὲ 
οοὐά., νοη Πρθυᾶπη ΒΟ ΟΠ. --- 
μένομεν ἐπ᾽ ἐλπ., οΥ̓ΝΔΡΡ6π 
νυ Εσνναγίαπρ πἰπη, ἰπ 
θδηρον Εὐρυνναῦίαηρ. (16 ΓΑ ἱμέλ- 
λομεν ἰδὲ πϑο} ἄθπη ὅ50|10]. --- ἐχ- 
δεχόμεθα -- νοπ ΒΡ αρ ας γον 0 5- 
86}. Π ηη μελόμεν᾽ .) 

902. 860]. ἔσον ἐστὶ τὸ ἔχειν 
κακὰ χαὶ προςδοκᾶν, πᾶιη]. ἕξειν. 
958 Ὁ ΑΘ]. ὙΝ ἄηβοϊιο ἴη 

ΞΟ ΓΟ Βοάγἄηρη 5 ΑἹ.1192 0 ΡῈΠ1]. 
1099 Η΄Ὁ 560]. εἴϑε, ὡς ἕστηκα, πνεύ- 
σειεν ἄνεμος οὔριος ἐπὶ τῆς οἰκίας, 
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’ 3 »"» 2 γένοιτ᾽ ἔπουρος ἑστιῶτις αὔρα, τ 
κε; 7) Ψ 

ἥτις μ᾽ ἀποικίσειεν ἐχ τόπτων, ὅπτως 

τὸν Ζιὸς ἄλκιμον γόνον 
᾿ ,  Α 

μὴ ταρβαλέα ϑαάνοιμι 

μοῦνον εἰςιδοῦσ᾽ ἄφαρ" 
ἐπεὶ ἐν δυςαπαλλάχτοις ὀδύναις 
χωρεῖν πρόδομον λέγουσιν ἄστιετόν τι ϑαῦμα. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 
2 - ὍΣ δ 3 Ἁ 

ἀγχοῦ δ᾽ ἀρὰ χοῦ μαχρὰν 
προὔχλαιον, ὀξύφωνος ὡς ἀηδών. 
ξένων γὰρ ἐξόμελος ἥδε τις βάσις. 

ἵνα με λαβὼν ταύτης ἀπαγάγῃ τῆς 
ἑστίας, ὅπως μὴ παραχρῆμα ἀπο- 
ϑάνω ϑεασαμένη τὸν Ἡρακλέα 
καχῶς διακείμενον. --- ἔπουρος, 
οὔρῳ ἐπείγουσα, ἐπουρίζουσα, νβ]. 
815, ψοζὰ ἑστιῶτις {γ{{|. τς 
οὐρία πνέουσα τῇ ἑστίᾳ, δαίθη 

Παὔίσαρ οὐβοθοπὰ δοβθη 
ἀὰ5 δὰ 5. ΑΘΙη]1οΙ Ομ. ΑἸΟΧ. 
τῷ τῆς ἀληϑείας πνεύματι ἔπου- 
ρος ἀρϑείς. (Απάθγ νυ θί πάθῃ γέ- 
γοιτο ἑστιῶτις, ἀ. ᾿ι. ἐπὶ τῆς 
ἑστίας.) 

950. ἰαωψ ἄδη Ορίαιῖν ἐν 
ἀποικ. Ζὰ ΑἹ. 

ἵνα προςείποιμεν. 

1224 γενοίμαν, εἰ, 
- ἐκ τόπων, 

νῖε ἐχ γώρας, ἔν γώρᾳ, νοι 
Ρ]αιΖο. 

9050 ἵ. ον μη] οι τὶν ΤΥΙΚΙΙηΪ05 
τὸν Ζηνός. ΜιοΙ 6 ἢν νᾶ πο ἢ ἄ6ι" 
ΙΑ 465 [ἃ0γ. υπὰ Ρᾶν. ἃ Ὧἢϊ6 
Απ δὲν. χὰ ΒΘΡΙΟΙρθη. -- ταρβ. 
ϑάν., 5οηβὶ τεϑνέάναι δέει, παρ- 
οἴχεσϑαι, οἴχεσθαι δείματι, φό- 
βῳ. Ὅοπι βϑοη5ὲ ἄλχεμος {Ὁ{ἰ 
δεβοπᾶρον μοῦνον, μονωϑέντα 
τῆς ἀλκῆς, χαχῶς διαχείμενον, 
νῖο Αἱ. 810 σοῦ μόνος. ῬΙ]. 188 
μοῦνος ἀπ᾽ ἄλλων. (Μδῃ ΘΟ] ]οἰτὶ 
μαυρόν, μανόν, καῦρον, τλάμον᾽, 
γΘΡΡΟθ6Πη5.) 

9094. Ψψὸρν. λέγουσι χωρεῖν 
(αὐτὸν) ἄσπετόν τι ϑαῦμα πρόδο- 
μον, Πδν. πᾶὶδ, ννῖθ ἀΐϊθὸ ὈΙθπον 
νογκύπάθη, ἃ Ἷ 5 6΄' ᾳἀπδ8ι58- 

ΒΡΓΘΟΒΙΙΟΝ 65 απ άἀ6 Υθ114 
γον ἄθοιι ἤδιιϑὲ Ζὰ βοδδιθη; 
ἀθπη ἄθη 16ἰχζὺ βοῆννει" θδρηϊθάθγ- 
Πποροπάθῃ Καπηίθ πῃ ϑ0ηδὺ ΠῸΡ τὰ 
δον! ρθη 5ΙΘΒ ΟΡ πο π ΚΘΗ Γ ὁπ. 
πρόδϑομον Ἠδνιπᾶπῃ βιαίϊ "πὸ 
δόμων ([μπ1. ΑἋ πᾶοῖ Οο οὶ προ- 
δόμων»): ν8]. Α650}. ἔν, 865. δέσ- 
ποιν᾿ Ἕχάτη, τῶν βασιλείων πρό- 
ὅδομος μελάϑρων. ᾿656Ρ νοὴ 46- 
π6η, ὙΘΙΘΒ6 ἂἃ05 ἄθιν [πη [61- 
νουίροίθη, ὕθ!ιομο Αὐβάριιοκ ΠΙΟΓ, 
Ψ611} ἀϊοὸ Βαιγὸ τὰ Νογμιοῖδ ηἷ6- 
ἀογροβοίζι νιν : Εν. ΒάκΚοι. 1210 
βᾶρὶ ἀθν νοπὶ Κιϊιᾶγοη Πθίμκοὶι- 
γοπάθ Καάιποβ Ζῖι βϑίπθῃ Βϑρίοὶ- 
ἴα  : ἕπεσϑέ μοι δόμων πάρος. 

9602. Βοῖηιν ΑὨΡΠΙΟΚ ἀθ5 Ζιυρθδ: 
Α150, ννῖθ 810}. πὴ Ζοὶρι, 7 81 - 
θΡίο ἴοι ἰδαΐϊ θεν ἀὰἃ 5 
5 πᾶ!6 ΔΓ. -- ἀγχοῦ 
κοῦ μ. (ΡΙΗ]. 260), ψίθ περαιτέρω 
948, -- ἀγχοῦ ὄν. 16 Ζι5δπμμθη- 
5.6] ηρ; ψῸ χὰ 0. Β. 58 γνωτὰ 
κοὺκ ἄγνωτα. θ6ν ΔΝ Ρρ  θἰο τἱξ 
ἄἀον ΝδοιῖΡ4}} (105), ἰ 6 απ ἀὰ5 
Ιδατο ΘΙ ΚΙαροα Ζὰ ΘΖ ηΘη. 

964: διυ αι ςβά σας" πὰ ἢ 
Δ 55 ΡΟ ΟΠ αδηρ 
ἃ. ἢ. ἄνδρες ξένοι βαδίζοντες, Ὑἷο 
ΟΠ. Ρ στάσις οἷπο δον νοη σεά- 
μενοι. ΠΘΡΔΚΙ68 δι πᾶο 359 
δἴπθη στρατὸς ἐπαχτός ξόρθὴ Οἱ- 
ΘΠ] 1]ὰ σοί νι, πον δἰηα βοῖὶπο 
7εἰχίροη ΒορΊοονΡ ἀθπὶ ΟΠον [ροιπά. 

-- 

900 
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φρδστᾶ δὲ φορεῖ νιν; ὡς φίλου 
σιροχηδομένα βαρεῖαν 
ἄψοφον φέρει βάσιν. 

3ϑ ὦ 4“. 3 , , ᾿ 

αἰαῖ, ὃὁδ᾽ ἀναύδατος φέρεται. 
ϑτοτί χρὴ φϑίμενόν νιν, ἢ καϑ' 

ΥΛΛ 

ὥμοι ἑγὰ σοῦ, 

ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΣ 

» - 

ὕσονον ὄντα χρῖναι; 
ΟΣ. 

στάτερ, ὦμοι ἐγὼ σοῦ μέλεος. ι 
τί πιάϑω; τί δὲ μήσομαι; οἴμοι. 

ΠΡΕΣΒΎΣ. 

σίγα, τέκνον, μὴ κινήσης 

910 ἀγρίαν ὀδύνην πατρὸς ὠμόφρονος. 

ζῇ γὰρ προπετής. ἀλλ᾽ ἴσχε δαχὼν 
στόμα σόν. 

906. 16 ἃ"ΡὲῈ} --- ννῖθ Ρνδμ- 
581) -- ἰτᾶβ θη δῖ {ππ| ((οαά. 
δ᾽ αὖ, νοίαν ἡδοὴ ἀον 8... δέ 
ΒΟΡΖαβ ΘΙ! ΙΘη νν 1.) --- ΜΙ ἄθιῃ ΕὉ]- 
Βοπάθη ἰἣὶ ἀληζθη νρ]. Εν, ΟΥϑϑί. 
182 -- 1178. 

Θθ0Γ γιὸ βοῦζοη ἀϊο θα 6 
δἂι5 Εὐὔγβδοῦρο ἔν ἀδπ 
ΤὨΘαΘΡ θη 50 ΟΡ θη 
Ομ ΡΙ τ ρουᾶπ56}] 051 88 
Ὠἰσῦ. π6}}" ξένων βάσις, - 50ῃ- 
ἀθρη πὰ ξένον βαδίζοντες νον- 
βοῦν, νὰ ἀΐθθθη. τυ θάθρΌμ 
εἶπ βάσις "εϊπο]ορί, νρ]. χὰ 549. 
16 Κυιορϑίθαίθ, θοϑοιννονὶ ἀστοὶ 
αἴ [81 ἀθ5 Κυάηκρθη, ἱγοίθη ἀθοῖ 
Ἰοῖθθ, 850. ΒΟΙΟΙ 65. ἰπηθὴ νυἱρά. 
Π)οη ἀδροηβαὶζ χννϑοθθη ἄδηι πᾶ- 

᾿τὔν!ομοπ Εριμμοίοα βαρεῖαν υπὰ 
ες ἄοιῃ ἄψοςφον ἀἀΡΡ' χιᾶη ἢἰοι ἀπ γο 

ἀϊὸ οη)]. βραδεῖαν νϑυννῖβομθα. Π16 
ΘυθΠ|6ὴ προχηδομέν ἃν. 

9609. Μὶλ ἀδν ΕΡΑΡ ον τέ. 
(πότερον) ἢ νεῖ. ΕἸ. 1οθΓ. 
φϑίμενον Ποιπιᾶπη 5ιδὶν ϑα- 
γνόντα, νῃ]. Απιβ". 

971 Ὁ, οη δίας σαγηιοη 65 ἄμα- 
δμι5 ραγέζϑιιε, φιμαγμηι 97,10} ροδέ 
ἐγ,65 Ὁ67)5145, φιίΐ ργοοαίὲ ἰοσο δι, 
ἄμο αἰίορηαἰΐηι εἰδὲ γοδροπάοηίϊα 

-ππ-πο 

απαραδϑδίογην δι ϑδέορηαία οοηἕϊ- 
γιοὲ; αἰΐογα ρμραᾳ}»5 ατέθη, χα δἕ 
ἦρθα ργοοάὲ ἐπμδίαν' απαραδεῖος, 
φιοδοαὶ ἰοοὺ αμΐϑην Ὁθ 75:5 67 οῖ- 
ο05 μαϑοέ, δὼ φιμαΐξξζιον" εἰγορὴα- 
γῆν ραγηδι5 αἰἰα ἰ65.6 ἀοοι»αΐθ 
γι46)" 86. 7,65 ροη “θη ἐϊθει5 65έ ὁοηϊ- 
ρΡοϑίέα : πρ. ΕΟ Ε α΄. β΄. πρ. 
δε ίψεδσυλνφινηδ ὑἘ- “αὐ 
Η οὕ πὶ ἃ ἢ Π. 

97). ὥμοι σοῦ, νὶδ ἘΝ. 920 
φεῦ τῆς ἀνοίας. 

978. Πγ]105 θΟΚΙαρὶ ἴα ἀθν Μοὶ- 
παηρ, Ηδν. 8561 βου ἰοάϊ, 56]- 
ΠΘη νϑυ]αϑϑοπθη Ζαυβίαπά (941 [.): 
τίπάϑω; νὰϑ 50] ἴον ἴῃ 50 
βοινγοΓοι" ΝΟ "6 5 πη θη (0. 
α. 216), εέ δὲ μήσομαι; ννὰς 
Γάδ ἸΟἢ ΘΙ! ΠΠ 6 η Κὔπηρη, 1Ϊ] 
Ζὰ Πρ] θη 7. ΑΘ] 1οΙὶ ἀϊὸ κὰ 0. 
12 θεράβνιθη ΒΌΣΙ6]η τέ φῶ, τί 
ῥέξω α. 6]. 

914. 800]. γέρων τις ἀχολου-. 
ϑῶν τῷ “Ἡρακλεῖ ἀπὸ Εὐβοίας 
πρὸς τὸν Ὕλλον φησίν. 

916. ὠμόφρ., ἐκ τῶν ὀδυνῶν 
ἠγριωμένου 86}0]. 

070: ζῇ προπετιῆ,ς, 6". 
Ιου --- ννᾶμροπά Ηγ]ο5. ἴππ τοάςὶ 
σααθιθ -- ῖῃ δοΟΙΙΠαΙῖ ρσοϑαη- 
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ΥΛΛΟΣ. 

πῶς φής, γέρον; ἦ ζῇ; 
Ξ ΠΡΕΣΒΥΎΥΣ. 

οὐ μὴ ᾿ξεγερεῖς τὸν ὕπνῳ χάτοχον 
κἀχχιγήσεις χκἀναστήσεις 
φοιτάδα δεινὴν 
ψόσον, ὦ τέχνον. 

ΥΑΛΟΣ: 

ἀλλ᾽ ἐπί μοι μελέῳ 
βάρος ἄπλετον ἐμμέμον᾽ ἡ φρήν. 

ΗΡΑΚ ὍΛΗΣ. 
Ὶ - 

α΄ Ζεῦ, 

ποῖ γᾶς ἥχω; παρὰ τοῖσι βροτῶν 
χεῖμαι πειτονημένος ἀλλήχτοις 
32. ", 29 εἶ , 
ὀδύναις; οἵμοι ἐγὼ τλαμων" 
ς 2 ᾿ Ἁ ,ὔ -Ὁ 

ῃ ὃ αὖ μιαρὰ βρύχει. φεῦ. 
ΠΡΈΣΒΥΣ. 

ἀρ᾽ ἐξήδης ὅσον ἣν κέρδος 
- γ.9. Ν Ἀ ᾿ ὃ ’ὔ 

σιγῃ χευσξιν, χαν μῆῇ σχεθασαΐν 

Κρῃ, ἐπὶ πρόςωπον κοιμώμενος 
8080]. ---ἔσχε σὸν στόμα, δα- 
κὼν (αὐτό), ΗΥΎ}05 50}} 5θίπθῃ 
ϑ ΟΠ ΠΙΘ ΡΖ ΒΘιμθίβίθρη, Ὑνὶθ δάκνειν 
στόμα, χεῖλος ὀδοῦσι δακεῖν, ὁ- 
δὰξ ἐν χείλεσι φῦναι οἷν ον} 618- 
860ὴ (6 Ζὰὰ ἢδθάθη ἀγᾶηρθηάθη 
ΓΘ ἀθπβομδ , 1)6Ζϑιομηθη : 50ρ}ι. νὰ 
111 ὀδόντι πρῖε τὸ στόμα. 

980ϑθ.Ὀ φοιτάδα νόσον, Δ 

981 γεν}. ἡ φρήν μοι μελέῳ 
ἐμμέμονεν ἐπὶ βάρος ἄπλετον, 
πθῖη αἀοπ νι ἰδὲ Ζὰ ππ6πη6- 
ἸΙΟΝΟΥ ΒΟ ΘΡΟ ἴῃ ΔυΐΓο- 
δυηβ νουϑοίχζι, 80 ἀδ55 ἴἰοἢ 65 
ἄρον Βθάθη. δριθιθμ ορπ. Μ}1188. 
ἐμμέμονεν, ἐφορμᾶται, ἐνθου- 
σιᾷ, 11. 10. 495 διχϑὰ δέ μοι 
κραδίη μέμονε φρεσίν. Ελν. [ρ}. 
Ταὺν. 050 δίδυμα μέμονε φρήν. 
(016 υππαιν!ϊοιθ Γγοπηὰηρ 465 

ἐπί νοῦ μοι μελέῳ Ιᾶβϑι. 810} "6- 
᾿ΒΘΠΠΠροπ, τνθῆη Πδῃ ἔπι 5οιγοῖθὶ 
απὰ πὴ Κυα σθαι ᾿Αϑυπάθίοη νῸΡ 
ἐμμέμ. ἱπιογρυμρίγῦ: δὰ πιὶν 18- 
βίου αποπάϊ!ϊ ὁπ ὁ δον 6’ 6, ἰπ 
ΒΟΙΘΙ Αυΐνοβυηρ ἰι581 πηθίῃ 
α θη ἅτ. Εὔν ἐμμέμον ε (οἀά. 
μὰν 6 ἴδ ἐμμέμον᾽ ἡ φρ.» πἰοιὶ ἐμ- 
ἔμονεν φρ. δοδοιζι.) 
989. 5680]. Ἡρακλῆς ὡς ἐξανα- 

στὰς καὶ ἀγνοῶν ποῦ μετενήνε- 
χται. 

9351. ἡ δ᾽ αὖ, δἰπν οἰδοπᾶ δυῦ 
ἄθη Κνβηκοὴ [μ6]}0, ἀϊοὸ Κυδηκ- 
μοὶ, ἀϊθ 'ῃπ ἔρίβϑι, νβὶ. 1010. Ζὰ 

ῬΗΙ]. 758. 
988. 8.601. πρὸς τὸν Ὕλλον 

λέγει" ἄρα, φησίν, ὅσον ην κέρ- 
δὸς τὸ σιωπᾶν ἔγνως χαὶ μὴ δια- 
σχεδάσαι τὸν ὕπνον; σιγῇ 
κεύϑειν, εἰϊοηπΐίο οοὐτθο78 
ἀοίοτθηι, ἐα067"8. 
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“ΦφΦ} 2 Ν " 

φοροτῷῴ δ᾽ ἀπὸ χρατος 
βλεφάρων ϑ᾽ ὕπνον; 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΥΛΛΟΣ. 

οὐ γὰρ ἔχω πῶς ἂν 
στέρξαιμι καχὸν τόδε λεύσσων. 

ΗΡΑΚΛΗΣ. 
βν ;- - ὦ Κηναία χρηπὶς βωμῶν, 
ἱερῶν οἵαν οἵων ἐπί μοι 

φοθ μελέῳ χάριν ἤνυσας, ὦ Ζεῦ' 
οἵαν μ᾽ ἄρ᾽ ἔϑου λώβαν, οἵαν, 
« , ἃ »" ς , 
ἣν μή ποτ᾽ ἐγὼ προςιδεῖν ὃ τάλας 

ὥφελον ὄσσοις, τόδ᾽ ἀκήλητον 
το μανίας ἄνϑος καταδερχϑῆναι. 

τίς γὰρ ἀοιδὸς, τίς ὁ χειροτέχνης 

990 [. ΡΙπά, Ῥγιλ. 1, 1 χκελαινῶ- 
πιν δ᾽ ἐπί οἱ νεφέλαν (ἄἀθν" ΚΙδπς 
ἄἀον Κιιμαν. ἄθν Αἀ]θν) ἀγκύλῳ 
κρατί, γλεφάρων ἁδὺ κλαΐ- 
στρον, κατέχευας. 

992. τὰ βίοι ἔϊη- 
ἄδθπη, ζὰ 0. Ἀ. « 56||0]. ἀδυνά- 
τως ἔχω ἐ ον εῤεῃ; ἐπὶ τηλικούτῳ 
χαχῷ. 

994 ἢ. ὅ0}|0]. 
πῳ, ὅτι οὐχ ἐπ᾽ αἰσίοις αὐτῷ γέ- 
γονε τὰ ἐχεῖ ϑύματα, »νἷε νίθη 
ἀὰ5 δἂη ἰπηθη θοβοβηποίς [{ηρ]οΚ 
βου] ἃ ροροθοη οὐδοῦ ΤΉ ΘΙ ἢ 6 
ἃη ἀοτὶ νυ ἀν ρθη ον Εσοἀθ. Ζιι- 
ΒοβοιΡῖ θη νὰ, νρ]. σὰ Αἰ. 420. 
0. ἢ. 1398. Πονακίο5. τοάοι ἀθὴ 
Οντὺ δ8ἃη, ψὸ 6 πιὶϊΐ [Θ᾽ ΘΠ Θἤ Θ αι 
Ορἕον νοβοβᾶ ιρι (152}.} 50 5ο 6 ΡΖ- 
Ποῖ θ5 πρ!οκΚ Θγ }}}. Κηναΐία 
κρ. βωμῶν, ἰπάθῃι κρηπὶς βω- 
ὧν εἴπ 6 ἢ ΒορΡΙΗ, θΠᾳ6ι, σὰ 818. 
ρὸν ἄθη ὅδθη. ἱερῶν, Γῶν ἀὰ58 

Ορἤθτ, νβ]. 500 μισϑοῦ πορεύειν; 
ταῖς οἵαν οἵων 1048. Αἱ. 551. 
- ἐπί μοι, τὰν ἱπὶ Βόβθη Ζιὶ- 
βοάδοιμτ, Γὰγ τΐοῖ υβοηῆπθη, νρ]. 

1013. 96" βομημ ν Ζ! 6. Αὐβρυ ὦ 
Ζεῦ, ννῖο τη οἴη ἀοὐίΐ, ν ρα ρᾶΓθη- 
ἱπ 6 50} οἰ προ ϑο ΠΟ θοη, οἷπθ ἀδ85 
ἀὰ8 οι δὴ Ζδθι8 ρϑριομιοὶ 

μέμφεται τῷ τό- 

υνἱρα, νῈ]. Αἱ. 178, 0. Ἀ. 1198. 
991. ϑέσϑαι λώβην τιν ἅ, 

βοηδὶ ϑέσϑαιν οὐδν ποιεῖσϑαι δὲ: 
λωτα, λάσϑην, χλεύην, --Ξ λωβή-- 
σασϑαι. 

995. ἥν ρον δυῦ ἄθπ ἴπὶ Εἰη- 
βδηρθ νοΓ Πρ 8.6]! θη Ἠδυριρ ον, 
Κηναία κρηπὶς βωμῶν. 

θ08Π΄- Μὸοι το το ἀϊοῖ αἴθ 
Βοϑϑῆθη πάρ θη, ὑπ ἀδἃβ πη- 
βάρ! 6 61} δΡ!Ι͂ οΡ θη Ζα 
501|16π, ἃ. ἢ. πιδοιίθ ἴθ ἀἴοἢ 
πος σόβοιθη ἀπ ἀΐθθθ ἴ{π||61} 
ἐΪοἢ Ὁ ΘΡ οθὉ πὰ οη. 16 ἄδθῃ ἢοθν. ᾿ 
'ἰπ Ἠδβογοὶ νορβθιζθηθ ΚΡδΏΚΙοΙΕ. 
ἄνϑος μανίας, ἀκμὴ Μμ.-» ν δ 
Δμι. 900 τᾶς μανίας ἀνθηρὸν μέ- 
νος. (Δ||Ὲ Αρηάδυγαπροη ἄθ" ἴα 
β'πά ἀπηϊ2, νϑυϑίθ!ν ἤδη 516 γἿ6}-- 
ι16. Αποῖ οἴη Ῥαγοιμηίδοιιβ ἰδὲ πο. 
νυν)ὶηροηά.) 
1001 ἢ τές ὃ ,χεύρ. νγ οι: 05 

ἀὁγ. Βιναοίυῦ τίς ἰατρὸς καταχ. 
ἃ15, ἱπά θη ἀὰ5 5 πη] οι. τίς 
ἐσ τεὺν" δῆ) πο ν ΔΟΡΡ ΖΟΡῸΝ 
ννῖρα, Ηθν, Ῥδργῦπαοι ἀκήλητον 
ἀδάμγροιι, ἀλ585 ννϑάθ. ἀυσχο Βο- 
βοιινν ὅαηρ θη (ἐπῳθϑαΐί, τὰ Αἱ. 582), 
0 ἄυγο Ζυργοιοα. 465 ἢδ]}- 
Καηϑιονϑ Ζὶι Π6Ι ΓΘ ἢ 56]. χω-᾿ 
ροὶς Ζηνός, ἄδν' 4]]οπ Ἠοιίίαηρ; 
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ἰατορίας, ὃς τήνδ᾽ ἄτην 
χωρὶς Ζηνὸς χατακηλήσει; 
ϑαῦμ᾽ ἂν πόρρωϑεν ἰδοίμην. 

Στροφὴ α΄. 
΄ ἊΝ ν»» 

δ ἔ, : 
ν 2 γε » ’ εκ. ᾿ 

ἑᾶτε μ΄, ἐᾶτε με δύυομορον ὕστατον, 1005 
ἐᾶϑ᾽ ὕστατον εὐνᾶσϑαι. 1005" 

ὅλ “τ6 οφὴ β΄. 

πᾶ πᾶ μου ψαύεις; ποῖ κλίνεις; 

ἀπολεῖς μ᾽, ἀπτολεῖς. 
ἀνατέτροφας ὅ τι καὶ μύσῃ. 
ξ ,ὔ »"Ἡ 6“΄Ω᾽ γ᾽ ΓΟ ’ 3,γ,ῖν. 5 5 
ἥτπτται μου, τοτοτοῖ, ἣδ᾽ αὐϑ' ἕρπει. πόϑεν ἔστ, ὦ 008 

Ἁ 
πάντων Ἑλλάνων ἀδικώτατοι ἀνέρες, οὺς δὴ 

Βομα θη Κῦπηϊθ. Ὠ1656 γοῦν νγοῦ- 
ἄδη βρᾶϊον ἴῃ ππουνγδρίθίον ὟΥ οἰδ6 
ΔΓ. 

1004. ϑαῦμ᾽ ἂν π. ἰδοίμην, 
δι{ιὸΡ Ἰροηίδοι: ἀαγίη ΨοΙάδ 
Ϊ6 ἢ} ΨΟΒΝ] οἷα νΥΝ απάἀοΙάϊηπρ 
νοῦ ΓΘΡΏΒΟΙΡ βοβδῦθη, ἅ. ἢ. 
65. ΠΙθπια]5 ΡΒ]! Κοη, νρ]. χὰ ΡΠ]. 

4584. 461. ΡΙαι. Βρρ. Ἔ, 4990. τὰ 
χομψὰ πόρρωϑεν ἀσπάζονται, Ὠ86}} 
Επν. ΗἸρρ. 101. (Ηεογβιᾶπη ἢ ν π. 
ἰδ., φιαηυ τεἰϊγαηα τ ηυΐγ' αοιιζιη 
φροομὶ αὐαερίοίανηη, Θά αΡΟΪ 6Ιη6 
θΌ556Γ6 ψερθίπάυπα απὰ ἀὰ5 πτη- 
ΦΟΓΠ ψοΙϊϑδίθ ΡιΌη. βου θηΠθη 
νυῦγάθ.) 

1005. 45 οὑβίβ ἐᾶτε ἘΣ Τα, 
νῖο οἷ ἔα --- Μὶι: ὕστατον 
εὐνᾶσϑαι, γΡ]. Ηοπι. Ἡγιπη. δα! 
Βθρπθ5 289. ἀλλ᾽ ἄγε, μὴ πύμα- 
τόν τε καὶ ὕστατον ὕπνον ἰαύσῃς. 
(νυῖὶς. ἐᾶτέ μὲ δύςμορον εὐνάσαι, 
8)6 1: [δὰὉ. ἃ βο᾽άθηια]θ εὐνᾶσαι, 
ΕΠΙΘπάς εὐνᾶσϑαι, ἀὰ εὐνάσαι ἴῃ 
᾿πίρᾶη5. Βοάδαϊιηρ ππροθν ἄπ ἢ 0 ἢ 
δῖ, νεὶ]. Ὁ. α. 1571. θὰ5 ΠΡ νῖρ8 
δαὶ Ἠογιιᾶπη ἄθιη Μοίγαπι βομ 85 
γΘΡΡοϑϑοῦῖ, ἀὰ τὰ [Δυν. Α χὰ σδύς- 
μόρον δηρθηιονκεὶ ἰδὲ γρ. ὕστα- 
τον.) 

006. 8601. ὡς ἐφαπτομένου 
αὐτοῦ τοῦ παιδὸς ἐπὶ τῷ γνῶναι 
πῶς ἔχει τῷ σώματι. ὑεῖ. ΡΜ]. 
811. 

1008. ϑ6Π0!. ὅ τι ἂν ἡσυχάσῃ 
τοῦ κακοῦ τούτου πάλιν κινήσας 
ἀνέτ ρεψας" οἷον, ὅ τι ἂν τῶν 
δϑύρ ον παύσῃ, τοῦτο σα ειρ οῖῳ 
δῦ Οοη]. Οἰπ ἄν να 261, 
ἴῃ ΕΒ τον 5 Πον ΕἸΡΖ  μ]Π πη ρ ἀδΡ ὕναι. 
βίθιιθπ ννῦσάθ χὰ ΒοΖθίομημηρ, 
ΘἶποΡ ἀπ δ πη ΐθη ὙΝἸΘἀθΡ ΟΠ πρ;, 
ἀνέτρεψεν ὅ τι καὶ μύσειεν. ΜΕ]. 
0. ἢ. 198. 

1009. ἡ δε, χὰ 981. Ηδν., νοῦ 
πάθη ΕΟ ΘΡη ραςζαᾷ!, ννϑπάρὶ βοῇ 
ζονηΐβ ἅἃη ἀϊθ6 Τρᾶρον. θὰ 516 ξένος 
βἰηα (σι 904), ἔαρ δ᾽, ΨΟΠΘΙ 516 
ΘΙ Θη 19 δἰ, 5816, ἀϊ6 υὑη- 
ἀδηκραρβδίθη 4116 δ] Ιθηθπ, ἄθηρη 
ΘΙ 80 νἱϑ] ἀυΐοϑ βοίμαπ, ὑπ παπ 
τοῖο Νίθιηαηὰ Αηϑία!ο, ἱμπὰ ἄθη 
νυ] απρίθπ, ̓ ἀδροπάϊθηϑι δὰ ΘΡΖεϊ- 
δέπ. -- οὺς δὴ Τῇ, οὖς ἐγὼ πῇ 
μὲν χατὰ ϑάλατταν, πῇ δὲ ἐν γῇ 
ἔσῳζον. πάντα τόπον καϑαίρων, 
καὶ ὑπὲρ σωτηρίας ἐχείνων ἐγγὺς 
ϑανάτου ἐγενόμην.--- Υ̓το 10601 γῆν 
καϑαίρειν, 80 6 τι τῷ χαϑᾶραι 
ἐκλύειν, ἐλευϑεροῦν νοῦ [Πηροϊ- 
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πολλὰ μὲν ἐν πόντῳ χατά τε δρία πάντα χαϑαίρων 
ὠλεχόμαν ὃ τάλας, καὶ νῦν ἐπὶ τῷδε νοσοῦντι 

“- ΡῚ 

οὐ πῦρ, οὐκ ἔγχος τις ὀνήσιμον οὐκ ἐπιτρέψει; 

“Ὁ 9» 

) 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

ι015 οὐδ᾽ ἀπαράξαι χρᾶτα βίου ϑέλει 
μολὼν τοῦ στυγεροῖ; φεῦ φεῦ. 

ΠΡΕΣΒΥΣ. 

Μεσῳ δός. 

τοι ὦ παῖ τοῦδ᾽ ἀνδρός, τοὔργον τόδε μεῖζον ἀνήχει 
Ὦἢ κατ᾽ ἐμὰν δώμαν" σὺ δὲ σύλλαβε. σοί τε γὰρ ὄμμα 

1020 ξμέσσλεον ἢ δι᾽ ἐμοῦ σῴζειν. 
ΥΛΛΟΣ. 

θη, ν8]. χὰ 0. ΒΕ. 813. Πδπι πὸ ἃ- 
λὰ μὲν νὰ τε 1056 ΔηρΈ50}}085- 
860, ἱπάθιη ἀν ΒοΡΡΠ πολλά 
ἀυ οι δρία πάντα ονὐβοῖχψι νι ἱρὰ. 
- Το βϑῖᾶβ ρΡορ  θΖζοὶν ΡΙπά. Νθιι. 
1, 62 ννϑ]ομ νοὶ Οοἴαμνθη θυ. θ6- 
βϑίθθη νερὰ ὅσσους μὲν ἐν χέρ- 
σῳ χτανών, Ὅσσους δὲ πόντῳ 
ϑῆρας ἀϊδροσίκας. Ἐπαν. Η ον. Επιν.999 
ποντίας ϑ᾽ ἁλὸς μυχοὺς εἰςέβαινε, 
ϑνατοῖς γαλανείας τιϑεὶς ἐρετμοῖς. 
220 ποντίων χαϑαρμάτων χέρσου 
τ᾽ ἀμοιβάς. ἀδπᾶσοι 5ἰπα ἀϊὸ Τμὰ- 
ἴθη δἃυῖ ἄδθι Μθογὸ ηἰολ ᾿οΚδπηηΐ, 
γγ θη ποὺ ἂη ἀὰ5 νοῖὴ Ροδβοϊάοῃ 
βοϑδηάϊο χῆτος 1]. 20, 147 χὰ ἀθη- 
Κοη ἰδ. Αυ Κυηδίννογκοη Κομμ 
Ηδν. ἢ ϑιγ ον αἷς Νόγοαβ, Τιϊοη 
ὑπἀ ἀπάρυθη ΥΥ ἀβϑορΡ πη πμθη. ΨΟΙ. 

1012. πὰ πη νν1}}} ἀ θπ 06} 
7οἀογιηᾶπη πἴοιῦ χζυννθηάθη, μῖΟθ 

Ἐδαον αἰομν βομννοΡι. “ -- Μὶν ἐπὶ 
τῷδε.. ἐπιτρέψει, αὐηπιουοῦτέ, 
(30 Βνιποκ βιὰ ἀποτρ.) νβὶ. 
995. Αἰ. 1138 ἐπ᾿ ἐχϑροῖς χεῖρα 
τρέπειν. ΔΘΒΠ] οι ῬᾺΙ]. 147. 1204 [. 
-- Μιν ἄδθηὶ ἀν! θη οὐ νυἱρα ρ]οῖοἢ- 
β5ᾶπ νὴ Νοιιθὴ. ΔηΡΟΙΟθ θη, νρ]. 
158. ΑΥἰβϑι. νν. 980 οὐχ ἔσεί οὐ 
τρυγὼν οὐδ᾽ αἰετός, οὐ ϑρυχο- 
λάπτης. 

’ Ν ΒΩ 

ψΨαύυω μὲν ἔγωγε, 

1015. χρᾶτα ἂπ. βίου, ἀὰ5 
Ηδυρὶ αἰ ΡΟ ΘΝ 50}}18 5 6 
νοι ΠΡ δὴ ἔρημη δα, ἄυγοι ΔΡ- 
580] ρθη ἀ65 Ηδιυμίοβ. ἰδάϊοη. 1].14, 
491 ἀπήραξεν χαμᾶζε κάρη. αν. 
Ηδε]. 810 σμικρὸς δὲ καιρὸς κρᾶτ᾽ 
ἀπαλλάξαι βίου. 

1017. θυ ΑΙϊ6,. δὴ ννο]οῃθη 
Ηθν. νοῦ ΑἸ]θ. βοίμηθ ον ρβο- 
ΡΙΟΝ οι, [ογάθρε. νἱθ!πιθ ιν ΗΥ]105 
δι, ΖυΖαρν οι θη, νρ]. 1024. 856}}0]. 
τὸ βοηϑῆσαι ἢ βαστάξαι τὸν Ἥρα- 
κλέα μεῖζόν ἔστιν ἢ κατ᾽ ἐμέ. -- 
Μὶν μεῖζον ἀνήκει, ὥρμηται, 
ν8}. μέγαν αἴρειν, αὐξάνειν ἃ. 
ἅη]. 

1019. 8680]. σὺ γὰρ νέος εἶ 
καὶ ὀξύτερόν σοι τὸ ὄμμα πρὸς 
τὸ σῴζειν τὸν πατέρα, μᾶλλον ἢ 
δε ἐμοῦ. ὉΪὸ νον πιᾶϑϑθη 51 κ 
γ ΘΓ ΘΓ δοίη, ἀὰ ᾿πᾶη 10} Ρ6- 
ΒΡΟΙ ΠΕ, νὰ ἀὰ8 ὄμμα ἀ65 Ἡγ]108 
ΖΌΡ ὅ΄Δ6}}6 {ππἴ, π06]] ννᾶἃ5 ἔμπλεον 
μοάθυϊοι : τε γάρ 5160 μἷ61" 8]16ἷπ 
"οὶ ϑόρβοκὶθβ. εὐ νεννακἥμημν βηἀ 
αἴθ ΟΡ ΟΘϑοΡαηρ Θ᾽ ΟΡ] ἄρθ, ΔΌ0]} 
ἀθν νοῦ Ποριβᾶμη σοί τε γὰρ ὅμ- 
μα ἔν (ἔνεστι) πλέον ἢ δι᾿ ἐμοῦ 
σῴζειν. 



ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ. 125 

-οΣ»οἷ », ’ λαϑίπονον δ᾽ ὀδυνᾶν οὔτ᾽ ἔνδοϑεν οὔτε ϑύραϑεν 
ἔστι μοι ἐξανύσαι βίοτον. τοιαῦτα νέμει Ζεύς. 

ΗΡΑΆΚΛΗΣ. 

5 : Στροφὴ γ΄. 

ὦ παῖ, ποῦ ποτ᾽ εἶ; 
τᾷδέ με τᾷδέ με πρόςλαβε κουφίσας. 1024 
ξ ἔ, ἰὰ δαῖμον. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

ϑρώσχει δ᾽ αὖ, ϑρώσκει δειλαία : 
διολοῦσ᾽ ἡμᾶς 
ἀποτίβατος ἀγρία νόσος. 1030 
3 3 - »- ὦ Παλλάς, Παλλάς, τόδε μ᾽ αὖ λωβᾶται. ἰὼ παῖ, 
τὸν φίτορ᾽ οἰχτείρας ἀνεττίφϑονον εἴρυσον ἔγχος, 

-"Ὕ»΄7 ,).ϑ ὦ Ὄ Ν - Ρ] -"- 23. ἡ» ταῦ 

παῖσον ἐμᾶς υπτὸ κλῇδος" ἀχοῦ δ᾽ ἄχος, ᾧ 
σὰ μάτηρ ἄϑεος, τὰν ὧδ᾽ ἐπίδοιμι πεσοῦσαν 

αὕτως, ὧδ᾽ αὕτως, ὥς μ᾽ ὥλεσεν. ὦ γλυκὺς “Ἅιδας, 

᾿Αντιστροφὴ γ΄. 
3 ὦ Διὸς αὐϑαίμων, 

1021. ΨΜεγΡ. βίοτον ἑξανύσαι 
λαϑίπονον ὀδυνᾶν, Ἰοιχζίθυ 5. νρὶ. 
τη Απὶ. 159 ὃ Θήβας ἐλελίχϑων. 
--- οὔτ᾽ ἔν δ. οὔτε ,“ϑύρ αϑεν, 
οὔτ᾽ ἀφ᾽ αὑτοῦ οὔτ᾽ ἄλλοϑεν, 
ννἶθ βοηϑί οἴχοϑεν, Ζὰ 1980. Εν. 
Ον. ὅ985 τά τ᾽ ἔνδον εἰσὶ τά τε 
ϑύραϑεν δυστυχεῖς. (ϑδίαϊ! ἀν νοη 
Μυββγᾶνθ Βογιοσίοη [ἃ ὀδύναν 
ὯΝ Ἔρσο βοιγεῖθι οΡπιᾶπη ὁδύ- 
να . δι ὅτου, ἃ. ". οἴτε. 

. οὔτε ἐστί μοι δι᾿ ὅτου ἐξανύσαι 
τὴν δ, λαϑίπονον.) 

1029. ϑ8.ιο!. αἰσϑάνεται τῆς 
τοῦ παιδὸς φωνῆς ὃ Ἡρακλῆς. 

1020. ϑρώσκει, πδοδὶ 
ϑρΓᾶπρο, ΜΝ] οἴη δ βϑῖροβ ΤΉΪΘΓ, 
χὰ 987. 

1030. ἀποτίβατ ος, ἀπροςπέ- 
λαστος ϑ86Ιιοὶ. 

1091, ἢδθν. ψοηάοιὶ 5ιοἢὴ Βοὶ 
οἰποπὶ πδιιθη ἢ 4}16 Δη βοῖὶπο ϑομαί2- 
κοι 4115 Αἰδμϑηθ. τόδε, 
1658 θὅ88ε Ὠίηρ, νϑυᾷομι! θοῦ 

---- 

815 ,ἦδε 1009. ΜΕ]. δὰ 6160. --- τὸν 
φύτορ᾽ Ππάον και τὸν φύ- 
σαντ᾽. ὨΪ6 Κἄνζο ἴῃ φύτωρ (νὶδ 
ἴη φύω) ννἱρὰ ογβὲ ἀυγν ἀ85 Ζυ- 
58 ΠΙΠΙΘΠ5 [0556 Π] ΘΠ ΘΙ ΘΙ Κυγ ΖΘ" 5}}- 

μ᾽ ἐχόλωσεν 1038 

1040 

θη ἴῃ ΟοπρΟδ115 νον ἄηβογι, βιὸς 
πτεροφύτορ ἀνάγκην. -Ξ ἃ νε- 
π τέφ ϑονον, ἀνεμέσητον, ἐφ Ι 

ᾧ οὐδείς σε μέμψεται ὡς πατρο- 
ἈΠΠΆΝΝΣ -- ἔγχος, δβίααίιδ, τὰ 

. 9ὅ. ᾿ 
γτόμπῃ κλής, νἷςο, 1. 5, 518 

ἔγχεϊ νύξε, κατὰ κληῖδα τυχήσας- 

1080. θὲ ἄδθιὰ ἔράοροη ὙΥπη- 
50}}6 ἀ65 Ηγ}}05 819 Η΄Ξ (νε]. ΡΆΠ]. 
191 {ἰ 1043.) ἃδη!οθα Ὑναπβοῖ 
τηιδϑία ἄθη Ἡν]05 οὑτὶ ὑπὶ 50 
{6 6 Ὁ ΘΟΠ 6 ΡΖθη, ἀἃ ΘΓ ἰηνν 56 6 ἢ 
ἀὰ5 ναίινο Μοιίϊν ἀοὸῦ Μυϊίον παίία 
Κόππϑη δβοίογηϊ. 

1041. Δεὸς αὐθαίμων, ἅἄδν 
ἀθϑϑῆαὶθ ὑπ 50 ἴον ἄθιὰ. ϑ'οθπο 
465 Ζθι5 ΗΠ βομαβῖθη 5016. 
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εὔνασον εὔνασον ὠχυττέτᾳ μόρῳ 
τὸν μέλεον φϑίσας. 

ΧΟΡΟΣ. 
λύ 3“ Ν , ν , 

χκλύουσ᾽ ἔφριξα ταςδὲ συμφορὰς, φίλαι, 
; κι . 

τοδᾶναχτος, οἵας οἷος ὧν ἐλαύνεται. 

ΗΡΑΚΛΗΣ. 

ὦ πολλὰ δὴ καὶ ϑερμὰ, καὶ λόγῳ, καχὰ 
καὶ χειρὶ χαὶ νώτοισι μοχϑήσας ἐγώ" 
χοὔπω τοιοῦτον οὔτ᾽ ἄχοιτις ἡ Διὸς 

γ,ὔ ν}} Ν] ξ ἈΝ γ ΝῚ ΡῚ] ! 

σερουϑῆχεν οὐϑ' ὁ στυγνὸς Ευρυσϑεὺς ἔμοι, 

1000 οἷον τόδ᾽ ἡ δολῶπις Οἰνέως κόρη 
- γὔ - ΡῚ - 2 ,ὦ 

καϑῆψεν ὠμοῖς τοῖς ἐμοῖς Ἐρινύων 

ὑφαντὸν ἀμφίβληστρον, ῳ διόλλυμαι. 
σλευραῖσι γὰρ προςμαχϑὲν ἐκ μὲν ἐσχάτας, 

1044. ἔφριξα, χὰ 512 ῴχτισα. 
1045. ἐλαύνεται, Ο. Ἀ. 28 

λοιμὸς ἐλαύνει πόλιν, ν8]. Αἱ. 218. 
5804, πὶ οΐας οἷος 994. δ» 
Αοο. ἰδῦ δυῇ ἐλαύνεσθαι ἑλασίαν, 
δρόμον ζυνρἄοκχυ ἄμρθη : 406}. Βαὶ 
Ῥᾶγ. Α οἵαις. 
040. 6" 10 ΝΙΊΘ]65 ἀπά 

Ηοῖ5565 ΔΘ ΠῸΡ Ζ0 βᾶ β6η 
(16 1055 Ζὰη 6! θη, 5046 }}) 
αἰ Ηἄδπά θη ἀπά μ᾿ ὅ 6} 1}- 
ἰθρῃ θοβίδπάθη ἢ ἃ " 6. Ζὰ 
πολλὰ καὶ ϑερμὰ κακά 
(Αγῖβι. Ρ]υϊ. 4150 ϑερμὸν ἔργον) 
ὑν καὶ λόγῳ, ἃ. ". καὶ λέγειν, 
νοὶ αϊοίμ, νΒ. ΕἸ. 161. ΑΘ650}.. 
Ργομι. 197 ἀλγεινὰ μέν μοι χαὶ 
λέγειν ἐστὶν τάδε. Ἠϊονχὰ Β]]Δοἱ 
ἄρῃ ἀδροηβϑαῖϊζ χαὶ χ. χαὶ νώ- 
τοισι, ἰάθη [1 οἔχζίουθ ΔΈ 556} 
ἄδη δυῇ ἄθη ΒϑΒΆ] ΓΘ Γη [ὈΓ ΡΒ ΘΡ»- 
ἴοη ὕπιμίθρθη Δ ἀὰ5 ΤΓάρθη ἐ65 
Ηϊο βοον 005. ἃπη Αἰ 5 ὅ516}16 
θεῖ) Ζυρο ἢδοῖ ἀθη ἢδϑβρορϊ θη 
σοί, νρ]. 1089, ΟἸοοΡο,, νυ 6] ΟΠ 6." 
ἀϊοβὸ ἢθάθ πδοῆθι] οι, Τυβοο. 2, 
8, 9, ᾿ιαΐ 86} νοὶ ὕβδυιγαροη: 9) 
νεμίία αἰϊοίς ογαυΐα, μ67)68551:: 
αϑρ67α, βθέαθ 60707}86 Θιααγοίαία 
αἰ απύπιο ρον} (Ὁ16 Οοη- 

1θοιυνοπ ὦ πολλὰ δὴ τὰ 9. οὗον 
κοὺ λ. κακά υπὰ δηάοῦο 5ἰπὰ μοὶ 
ῬΊΟΝ ΡΣ Ἀθοϊ αιυῖοη ν Ρ ΙΓ }}1.) 

1048. χούὔύπω 50}}16551 5[6 ἢ} 8ῃ, 
ἀὰ ἀθν Αὐϑγι ἄθδη δίπη μαΐ: ὙΝΙδ- 
165. Βα) ἴον "οϑδίδηήθηῃ, ὑἀπὰ ἀὰἃ- 
)}6 1 ἀοοῖ ποθ 5. νυ ὶὸ ἀ16565““, ἃ. ἢ. 
ΟΡ 8 "οι. .ω..80, ννῖ0 πὶ. 899 
Πολλὰ τὰ δεινὰ κο ὑδὲν ἀνϑρώ- 
που δεινότερον πέλει. ΜΕ]. ῬΗΠ]. 
θΘ108ΏΈ. -- ἄκοιτις ἡ Διός, νῖὶδ 
182 παιδὶ τῷ σαυτῆς. ΠοΟΙΟ Ἰορὶθ 
ἴμ ἃ ἀϊθ Αγβοίϊθη δυΐ, ἢ; 14: 
209. .19,..98 ΠΗ, 

1049. προὔϑηκεν, δα} ἂυ ἢ, 
ν8]. Δηϊ. 210 πρόϑες. 

1080. δολῶπες, δολερά. ΜΕ]. 
Ῥμ. 210 τηλωπός. 

1051. νῦν. ἀμφίέβλ. ὑφ. Ἐρε- 
νίων, οἷν ἄονορο ἀον Εγ., 
γν8]. 108, ζὰ 834. 80 ὈΠΙΒΙΡΙΟΚΙΘ 
ΚΙγιάιπποβϑιρὰ ἀπ (ἀθιηδ}} ὑφαν- 
τοῖς ἐν πέπλοις Ἐρινύων ΑΒ650|!. 
Αρ. 1382. 

1059 [. ἐσχάτας, ἐσωτάτας. ) 
-- πν. ἀρτηρίαι, αἱ φλέβες. 
Ηογηᾶηπ: ,,. ] πο πρὶέ αι θγα7) 
α8ρ6)»"αγ, σέαηη οἰΐαηι Πίρροονγα- 
65 Ἠμ7,67)0 ρέτι)". αἰϊφωάαπαάίο υο- 
οαἰ.““ --- ξυνοικοῦν, νρϑῖὶ. Ο. (Ὁ. 
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βέβρωχε σάρκας, πνεύμονός τ᾽ ἀρτηρίας 

δοφεῖ ξυνοικοῦν" ἐκ δὲ χλωρὸν αἷμά μου 
πέπωχεν ἤδη, καὶ διέφϑαρμαι δέμας 
τὸ πᾶν, ἀφράστῳ τῇδε χειρωϑεὶς πέδῃ. 
χοὺ ταῦτα λόγχη πεδιάς, οὐϑ᾽ ὁ γηγενὴς 

᾿ στρατὸς Γιγάντων, οὔτε ϑήρειος βία, 
οὐϑ᾽ Ἕλλάς, οὔτ᾽ ἄγλωσσος, οὐϑ᾽ ὅσην ἐγὼ 
γαῖαν χαϑαίρων ἱκόμην, ἔδρασέ πω" 
γυνὴ δὲ, ϑῆλυς οὖσα κοὺχ ἀνδρὸς φύσιν, 

1240. ΡΙΙ. 1168. -- χλωρὸν 
αἷμα, υἵυιι5 δαΉ ΒΒ μ5, ννῖθ Εν. 
Ηεκ. 128 τύμβον στεφανοῦν αἵ- 
ματι χλωρῷ, ἀ. ".: ἀκραιφνεῖ. 
ΟνΙά. Μει. 9, 201 γιιϊηιοηιϑειΣ 67- 
φαὶ ἰρηὶς θαι ἐηιὶδ 67" 4146 Ο7η7ι18 
Ῥαποϊέμιν» αγἔμ5. 

1051. ἀφράστῳ, ἀνεννοήτῳ, 
δάδοα, νὶρ 1104 τυφλὴ ἄτη. 

1058. 16 τὴν ἀθν βαροπνἃνρι- 
βοὴ Ροίῃηῃ νϑυρ] !  θηθη (ἀρίαῃγθη 
ΦΟΡΆ ]]16ὴ ἴῃ νοὶ Βθιθη, ἄθγθη 
οὐβϑίθ 05. βέα γϑίομ!, σννονδαυῖ οὔϑ'᾽ 
“Ελλάς οἴποη ἤδαθη Δη]δα! αἰ, 
ν8}]. ΑἹ. 1199 1 0... 2571 1 Ἀπ, 
Αἴ. -- Νδοβ οὐ [οἱδὶ οὔτε, ννεὶ]} 76- 
η68 Ξ-- οὔτε. -- λόχχη. πεδιάς, 
ἐν τῷ πεδίῳ βαλλομένη, ννο Μᾶῃη 
δοδθη Μαπη ἀϊο ΥΥ αὔϑε μι, Εἱ- 
δδνο Λοοέδις ἀρωίνα. ἨδναΚ]65 ἀθηκὶ 
ἂη ἀΐϊθὸ ΚἈἄπιρίε βϑβθὴ [ῳδομιθάοῃ, 
Αὐροίαθ ἃ, ἃ. ὕοπὶ Οἰβαιιθηκϑιηρῖ 
Αφο!οά. 2, 1, 1. --ὀ ϑήρειος 
βία πδοῖ ἀθῃ 860]. λέοντος, ὕ- 
ὅρας, Κερβέρου καὶ τῶν λοιπῶν 
1091 Π΄,, θ»ό556Ρ Οἴσθνο: ποι δὲ{07- 
γιαίο ὑμιροίιε (ὐδηἕαιηιδ, νϑ]. σὰ 
500. ἀοιδάθ ἀδὰ5 ἰδὲ νθὴ {6 8 Ὁ 
ὙυικΚυης, ἀ855 ΠΕΡ. [6χὶ ἂη ἀϊ6 
Κοηϊδυροηκἄιμηρδ. πᾶ μηΐ, ννὸ ἰδ 
Θ" θη οἰθθῦ ἀον" Κρηϊδυροη, οἷ πθ 
ἀλ55 Θ᾽" 65 διῃηΐ, νϑγάονρθϑη θυ ϊηρὶ. 

1000. θμ δ] θηθη ρα] ἀΐὸ 
ΡΡΔΟΒΘ. ἀδν Διυβάπάον (βαρβαρό- 
φωνοι Κἄρες ἢοιη.) βὰν πἰοιῦ ΓὮΡ 
οἴηθ γλῶσσα, νΥ655}).8}} δ ἀϊθ ν»]- 
ἀγίρου βαυϊὸ ἄθη Τόπθη ἀδν Υὸ- 
561] νοι, ἀάμον χελυδονίζειν, 

χεχριγέναι, τετριγέναι, Καβδϑηθγὰ 
μνεὶ Αθβοι. χελιθόνος δίχην Ἄγνω- 
τα φωνὴν βάρβαρον κεχτημένη, 
ΡΙπάδν παλίγγλωσσος στρατός υ. ἃ. 
Ζὰ Ἑλλάς υπάὰ ἄγλωσσος ἰδ 808 
ἀθιῃ Βοϊβοπάθη γαῖα χὰ ἀθηκθῃ: 
νυὶρὰ ΤΣ ἄυγο οὐὔϑ᾽ ὅσην. 
ΔΌ556᾽ Η6|]1ὰ5 τη ΝΙΟ ἢ 6185 εἶδ. 
θυ [65 σοβοθάθη, 80 Κοιμιπὶ 485 
Δ Ἠδονπαπηρ ἀδν ἀθορβ νυ η61}1- 
ὁμθὴ Ἀθάθ 465 Ζογπίβϑη, ννῖθ Εἰθο- 
ΚΙ65. 680}. ϑθρί. 181 ἀνὴρ γυνή 
τε χώτι τῶν μεταίχμιον. ([π άθιι 
Ἠδνιηδηη Ἑλλάς [ὃν ἀὰ8 Μίαβευ. 
ΠΪπμμ., να ὅ00}!. οἴπιμὰὶ Ἑλλὰς 
ἀνήρ δοδδρὶ μάθη 50}}, υπὰ τις 
Ζὰ οὔϑ᾽ ὅσην. ἄθηκι, οὐ Κἰᾶγὶ 
ΟΡ: »»γθ 16 (ὡραθοὶιξ ηδηῆο ϑαγϑα- 
75, πη ηιϊοφεϊαά ἐ6»»αγμηι 
ααϊὶ, φιίεφμαηι.Κ. Οἴοονρο: δίοπ 
αγαΐα υἷ, πογὶ ϑαγϑαγα “ἴα ἐηι- 
γηιαγιία5, Νογυ δαθυα ἐ67)7)»γ15 9᾽ 67,8 
γοἰοραΐα εἰίηιῖδ, θίας 6) 457 475 
μηαίψφθ ογηροῦῦ ἠΐχο Κογ1έαξοηι 
βωρεἶ, ϑοὰ ζθηνίηθα υἱ2,, [δηυΐλθα 
ἐμ ἐθρἴηι07" ἡμαγι.) 

1002. θεν 86})0]. ογβᾶηχζι ἔχου- 
σα. βομᾶϊ!ς πᾶὰπ ἀϊαὸ ἃ. 50. 1)1158 
δ δἰ ηθ6 ΜΙ ϑομιηρ ἃι15 ΖΥν ΟἹ 9] 610 - 
θΘΡθομ ρίθα. ΝΥ δαδυηβθῃ πη θὶ.- 
θη, χοὐχ , ἀνὴρ φύσιν απ χοὐκ 
ἀνδρὸς φύσιν φῦσα, νἷδ ΑἹ. 100 
ἀνθρώπου φύσιν βλαστών. ο6}! 
γΘΡ οὺ διοίηθανρι. ΔηβρΡ Ομ θ πὰ 
ϑῆλυ φῦ σα, νἀ θπά Μυάρθ᾽ 5 
ϑῆλυς χοὺχ ἔχουσ᾽ ἀ. φ. νοῦ ἢοΓ- 
μϑηη "6 [ο]ρὲ νὰ. δα κ] 65 ἀροκι 
ἀρ} ἀΐα Ηδυΐαηρ υπὰ ἄς (ο- 

1056 

1000 
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, Α Ἐν ; , 
μόνη μὲ δὴ χαϑεῖλε φασγανου διχα. 
ὦ παΐ, γενοῦ μοι παῖς ἐτήτυμος γεγώς, 

τοῦ καὶ μὴ τὸ μητρὸς ὄνομα πρεσβεύσης τελέον" 
δός μοι χεροῖν σαῖν αὐτὸς ἐξ οἴχου λαβὼν 
εἰς χεῖρα τὴν τεχοῦσαν, ὡς εἰδῶ σάφα, 

Ρ᾽ 7 ᾿ 2 - - ὮΝ , Ἐ- - 

εἰ τοὐμὸν ἀλγεῖς μᾶλλον ἢ χείνης δρῶν 
᾿λωβητὸν εἶδος ἐν δίχη κακούμενον. 

3 
τέχνον, τόλμησον" οἴχτειρόν τέ μὲ 

-Ὁ ΝῚ ’ «; εἰ 

πολλοῖσιν οἰχτρόν, ὅςτις ὥστε παρϑένος 
, ’ Ν Ὁ» 2) 22 ΟΝ - 

βέβρυχα κλαίων, καὶ τοῦδ οὐδ᾽ ἂν εἷς ποτε 

τόνδ᾽ ἄνδρα φαίη πρόσϑ᾽ ἰδεῖν δεδραχότα, 
ἀλλ᾽ ἀστέναχτος αἰὲν εἱπόμην χαχοῖς. 

τοτόνῦν δ᾽ ἐχ τοιούτου ϑῆλυς εὕρημαι τάλας. 

καὶ νῦν προςελϑὼν στῆϑιε πλησίον πατρός, 
σχέψαι δ᾽ ὁποίας ταῦτα συμφορᾶς ὕπο 

’ , Ἁ » 0) }] ὰ 

πέπονθα. δείξω γὰρ ταδ᾽ ἐκ καλυμμάτων. 
ἰδού, ϑεᾶσϑε πάντες ἄϑλιον δέμας, 

Ἄν ἸῊΝπ ἐ ἢ ͵ 

αἰαῖ, ὦ τάλας, 
". πος 

ΕΣ; 

ξοηβαΐὶζ (σι 9062) βϑίπθη {Ππνν]]6ὴ 
δυΐβ διάγκβίθ διϑβ. 

1005. μόνη φασγ. δίχα, 
νἷο μοῦνος ἄτερ ἔγχεος 1]. 21, 
50, νρ]. Ζὰ Αἱ. 4θ4. ΡΠ]. 31. 

1064. Ννετάς ἴῃ ἀδθν Τμδὶ 
πιοίη δοιη, 46 ἀὰυ "ἱ5ϊ1, νεῖ. 
1129. Αἰ. 1299, ἀ. Ἀ. τοῖρα ἀἷοὶ 
αἷ5. οἴη νυῦγαϊροῦ οι ἀθ5 ἢονα- 
ΚΙ65, νβ]. ἀὰ8. ϑργίοιννν γι Π!ο 6 τοῦ 
πατρὸς ὃ παῖς σὰ ῬΆΪ]. 200. ΑΘμ- 
Ἰομ ΡΙπά. Ργιμ. 2, 12 γένοι᾽ οἷος 
ἐσσί. 

1005. ΝὙ!!]. 8171. τὰ ΕἸ. “341. 
1066. θὰ58 Αϑγπάρίοη, ννϑὶϊ ἀν 

ΒΡΘΟΙΘΠ16 [πηᾶ]νὺ 46 γΟΓῸΡ πιοιὶ- 
υἱρίθη Βιι[6. [οἱρί. 

1068. ἢ (τὸ) χείνης, τὰ ΕἸ. 
991: 

1009. ἐν δίκῃ εἶπ ἀν Ἠεἰϊα- 
ποῖγα, ἄδπι Ηδν. δἷο88 κακούμενον. 

τοϑοδρᾶτε τὸν δύστηνον, ὡς οἰκτρῶς ἔχω. 

1011. πολλοῖσιν, ἴῃ ἄδῃ ἀὰύ- 
δὴ ὙΊΘΙοΡ, ἄθηθη ἰοῖ νοοῖ μδ ᾿ 
806, Αἱ. 5898. Νοῦν. κλαίων στε 
παρϑένος. 

1079 [. γε]. . 917. -- εὗ- 
π ὅμην ἐϑρλέτος ὑπέφερον πᾶν 
κακόν 56}|0]. Πι6 οοαά. ἑ σπόμην, 
αν ἀεί ἀηνοΡΕΡ ἃ ΡΠ16}!. 

1015. ἐκ τοιούτου, 5ἰκαι 
5010. οἴη δ5 ἢοϊάδθαη, νεῖ. 284 
υπὰ πε εὕρημαιει 452. --- Μὶϊ ϑη- 
λυς ἀρυϊοὶ ον. ᾽06 δυΐῇ 1062 
Ζυγῦοκ. 

1011. ὕπο, 2. 891..ὄ - ἐκ 
καλ.. ἐκτὸς καλυμμάτων, ννοιαῖξ 
πιᾶὰπ ἄθη [ωοἰάρηάθη ζυροάθοκι 
μαίϊο. 

1019. 856}}0]. 
ριεστῶτας. 

1082. Α686}. ῬΡοχι. 884 ὑπό μὲ 
αὖ σφάκελος καὶ φρενοπληγεῖς 

ὃ λόγος πρὸς πε- 
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ἔϑαλψεν ἄτης σπασμὸς ἀρτίως ὅδ᾽ αὖ, 
διῆξε πιλευρῶν" οὐδ᾽ ἀγύμναστόν μ᾽ ἐᾶν “ 
μ᾽) ς ’ ι ,ὔ ’ 

ξοιχεν ἡ τάλαινα διαβόρος νόσος. 
ΕἸ Ω ὦναξ ᾿Αἴδη, δέξαι μ᾽, 
ὦ Διὸς ἀχτίς, παῖσον, 

1085 

ἔνσεισον, ὠναξ, ἐγκατάσχηιμον βέλος, 
πάτερ, κεραυνοῦ. δαίνυται γὰρ αὖ πάλιν, 

ΕΥ̓ ἤνϑηχεν, ἐξώρμηχεν. ὦ χέρες χέρες, 
3 - Χ , 3 3 ! , 

εὖ νῶτα χαὶ στὲρν͵, ὦ φίλοι βραχίονες, 
ὑμεῖς ἐχεῖνοι δὴ καϑέσταϑ'᾽, οἵ ποτε 

Νεμέας ἔνοικον, βουχόλων ἀλάστορα, 
λέοντ᾽, ἄπλατον ϑρέμμα καἀτιροφήγορον, 
βίᾳ κατειργάσασϑε, “Ἱερναίαν ϑ᾽ ὕδραν, 

-- 27 εν 

διφυῆ τ᾽ ἄμιχτον ἱἹπποβάμονα στρατὸν 
ϑηρῶν, ὑβριστήν, ἄνομον, ὑπτέροχον βίαν, 
Ἐρυμάνϑιόν τε ϑῆρα, τόν ϑ᾽ ὑπὸ χϑονὸς 
ἰχ ’ ,ὔ ) δ ,ὔ ’ 

“Αἰδου τρίκρανον σχύλαχ,, ἀπρόςμαχον τέρας, 

Μανίαι ϑάλπουσιν, ἃ. ἢ. ὑπεκ- 
χαίουσιν. 

1088. Υρ!]. ὅ68 στέρνων διερ- 
ροίζησεν. 

1084. δια βόρος, πὰ 981. 
1085. νρ!]. 1040 ἢ. 
1036. 860]. ὦ κεραυνέ, εἴϑε 

με βάλοϊς. 
1081. )ὰ5 Αβγπάθίοη ψῖθ 787 

βοῶν ἰύξζων. 
1059 ἡ. ἤνϑηκεν, ὙνἱΘ 1000 

μανίας ἄνϑος, ΡΙΗΙ. 258 ἡ νόσος 
᾿Αεὶ τέϑηλε χἀπὶ μεῖζον ἔρχεται. 
Μι|λ ἀδθῦ ὑπιθν ἀΐθβθη {πιϑιᾷ πάθη 
0} ρογθοβυ ΡΠ ρίθη. ἀπὰ ἄγ 
ἄδθη. ρον Προ ΑΡδίαπά χυνβοίθη 
δοηδὶ πὰ οῖχι τσὐβροηάθη Βε- 
ἰρδομθίαης [ἄμ ογοῦ Τηδίθη νϑῖ. 
Εμν. Ηον. Επν. 1248 {[ἰ Ὀν!ά. Μοι. 
9, 132{΄.- υπάὰ ΑἹ. 42| Ξ 16 Αη- 
γνοάθ ἀθὸν Ηδηάδο ὑπά ΑΥπθ νϑι- 
ΕἸ εἴοιυ μοηρῖπο5 (Ὗ ἃ]Ζ Ἀϊιοιι. 9, 
588) πὶ Ὁ. Β. 1310: χινεῖ ἔλεον 
καὶ λόγος πρὸς τόπον τινὰ γινό- 
μενος. ΝΕ]. ονϑη 994 ἢ, 

1092. ΑἸ]ΕΘμ θη ΘΕ ἀϊθ βου" Καπιρ ἢ 
ΒΌΡΠΟΚΙ65. Υ͂Ἱ. 

[ν ἄθη ογβίθῃ, Ριίμά. .Νοιῃ. ὅ, 48 
δέρμα ϑηρός, ὃν πάμπρωτον 
ἄϑλων κτεῖνά ποτ᾽ ἐν Νεμέᾳ. 
Ιῃ ἔργο. Εἰν. 127| Ὁ ννογάθη "6- 
ΤΙ 5. ἀ16 Ζιυν  Κἄπιρ δ. νοὶ Νοιποὶ- 
ΒΟ [ἰὄννοη 5. χὰ ἨοΡαα Πο οἢ 
ἀθ5. ΚΟΡΡΟΓῸ5. -- δοοη Οάγϑ5. 11, 
902 ογννᾶϊΐην --- 15. ννϑηϊβα νοῃ᾿ 
μυρία δυΐροιδμ!ι, νῷ]. 347 "15 
420, ψὸ Εἰ δΙ ΘΕ ΤΆ1]Ὁ Τῦϑμδ υἱ5. Κον- 
θο ο5. ἰϑι ἀνὲν αἷα δωδεκαεϑλία 
δύοῖ βοβοη ἰυπ ἃ ΚυηδίννοιΚϑη 
ΔυΞΒΟΒοπα οί, ἴῃ ἀ6 1" Δαβννα}} ἀθν 
Ἠδυρίαι ]θη. νάγίϊροη. ἀἷθ6 ἅ!θρθη 
θιοι ον ποῖ ΒΟ θη. 

1099. Ατἰιΐὰ5 ῬΒΠοοΙ. 4 φεθῆι 
πιο ἐμ)" σογι γα 166. [αγ᾽ὶ φιεθα5. 
γιρΡρ. θη. ὃ, 621 νοῖὶ Κυκίορθῃ: 
ηθ. υἵδιε Γαοίἰ πθὸ αἰοίε αὐξαδὲ- 
[8 τι. δοη 68 ἰδ ορν. 7, 32 
οὐχ ἀνεχτὸς οὔτ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖς 
ἰδεῖν Οὔτ᾽ ἄσσον ἐλ “», ἀλλὰ 
μαίνεται ᾿πλητον. 

1095. Ηονοά. 4,9 Ὁ ὴς ἔχιδνα. 
1098. νεῖ]. ΗΠ ϑ1ο4. ΤΊ ιθορ. 912. 

0. Ο. 1514. 

1090 

1000 
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δεινῆς ᾿Ἐχίδνης ϑρέμμα, τόν τε χρυσέων 
1100 δράχοντα μήλων φύλαχ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάτοις τόποις. 

ἄλλων τε μόχϑων μυρίων ἐγευσάμην,. 
κοὐδεὶς τροταῖ᾿ ἕστησε τῶν ἐμῶν χερῶν. 
γῦν δ᾽ ὧδ᾽ ἄναρϑρος χαὶ κατερραχωμένος. 
τυφλῆς ὑπ᾿ ἄτης" ἐχπεπόρϑημαι τάλας, 

1106 ὁ τῆς ἀρίστης μητρὸς ὠνομασμένος, 

ὃ τοῦ κατ᾽ ἄστρα Ζηνὸς αὐδηϑεὶς γόνος. 
ἀλλ᾽ εὖ γέ τοι τόδ᾽ ἴστε, χἂν τὸ μηδὲν ὦ, 

ὝΝ Α « , ’ , 

χαν μηδὲν ἕρττω, τὴν γε δράσασαν τὰδε 
χειρώσομαι χὰχκ τῶνδε. προομόλοι μόνον, 

τὺ ἵν᾿ ἐχδιδαχϑῇ πᾶσιν ἀγγέλλειν, ὅτι 
καὶ ζῶν καχούς γε καὶ ϑανὼν ἑτισάμην. 
δ ΧΟΡΟΣς- 

ὦ τλῆμον Ἑλλάς, πένϑος οἷον εἰςορῶ 
ε; 2 Ν - ΟΝ ΩΝ 3 ᾽ ἕξουσαν, ἀνδρὸς τοῦδε γ᾽ εἰ σφαλήσεται. 

ΥΛΛΟΣ. 

ἐπεὶ π᾿ταρέσχες ἀντιφωνῆσαι, πάτερ, 
τι σιγὴν παρασχὼν κλῦϑί μου, 

1100. ἐπ᾽ ἐσχ. τόποις, ἴῃ 
Πίργεῃ. 
1101. ἐγευσάμην, ᾿ἐπειράϑην. 
Ετ. Ηθν. ἔν. 1925 ἀτὰρ πόνων 
δὴ μυρίων ἐγευσάμην. Τγνιᾶοϑ 
8, 9 καὶ ϑαμὰ φευγόντων τε διω- 
κόντων τε ,“7έγευσϑε. 

1102. τῶν ἐ. χερῶν, νΕ]. 1047. 
1089. 

1105. κατερρᾶάχκω ἔ»ος, 
τὰς σάρχας σαπεὶς καὶ ἔχων αὖ- 
τὰς χρεμαμένας ὡς δάχηῃ 5680]. 
Εν. θν. 218 ἄναρϑρός εἶμι κἀ- 
σϑενῶ μέλη. 

1104. ΝΕ]. 1051 ἄφραστος πέ- 
δὴ. -- ἐχπεπόρϑημαι, νν 16 
ΑἹ. 8590 “διαπεπόρϑημαι. 

1105. ὠνομασμένος ὨΘΡ θη 
αὐδηϑείς νΒ]. 841. 130. 1158. 

(1071. εὖ γέξτιο Σ᾽ δι᾽ ἔσειε, 
γΕ]. Αἱ. 1570. Αι. 1004. 

1108. μη δὲν ἕρπω, νεγϑιᾶγκ- 
1658 μὴ ἕρπω, ΡᾶΓ8}16] ἀδπι χἂν τὸ 

γοσῶν ὅμως. 

μη ϑὲν ὦ, νΒ]. 118 τὸν οὐδὲν 
αἴτιον τοῦ κακοῦ. 

1109. χἀκ τῶνδε, καὶ οὕτω 
διακείμενος, νΒ}. τὰ ΑΙ. 597. 

1110. θεν Οοη]. ἵν᾽ ἐχϑιδαχϑῇ 
ηδοῖὶ προςμόλον μόνον, ἀὰ ΓΝ 
Θριαι. ἄἀθη Πηρογ ιν δός μόνον 
ἐς χεῖρα (1066) νοΡ. (Ὀ δή ν]οὶη 
ΡΥ; τῶνδε -- πρόςμολοι μόνον [- 
ἵν᾽ ἐχϑὴ-- Πὰ5 ἐκδιδαχϑῆναι 
πᾶσιν ἀγγ. Θθη. 80. θ116} ννΐθ 
Δηϊ. 810. -- καὶ ϑανών, 4ὰ 
Ηδθγ. δον βοβοη θὲ ἃ]5 ἰοαϊ Ρ6- 
ἰγδομιθί. 

1112. Βυν. Ηΐρρο]. 1459 ὦ 
χλείν᾽ ᾿4ϑηνῶν Παλλάδος 9᾽ ὃ- 
ρίσματα, Οἵου στερήσεσϑ᾽ ἀν- 
δρός! 

1114. παρ. ἀντιφ., ᾿ἰμβοῖθρη 
ἄν αὐυρομῦνι αϑὲ χὰ γϑάθη. 

1115. σιγὴν παρ., 0. Ἀ. 86᾽ 
δασμὸν παρείχομεν. 
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ξ αἰτήσομαι γάρ σ᾽ ὧν δίχαια τυγχάνειν" 
δός μοι σεαυτόν, μὴ τοσοῦτον ὡς δάκνει 
ϑυμῷ δύςοργος. οὐ γὰρ, ἂν γνοίης ἐν οἷς 
χαίρειν προϑυμεῖ χὰν ὅτοις ἀλγεῖς μάτην. 

112. 

ἩΡΑΚΛΗΣ. 

εἰπτὼν ὃ χρήζεις λῆξον" ὡς ἐγὰ νοσῶν 
οὐδὲν ξυνίημ᾽ ὧν σὺ ποικίλλεις πάλαι. 

ΥΛΛΟΣ. 

τῆς μητρὸς ἥκω τῆς ἐμῆς φράσων. ἐν οἷς 
γῦν ἐστίν, οἷς 9 ἥμαρτεν οὐχ ἑχουσία. 

ἩΗΡΑΚΛΗΣ. 

ὦ παγκάχιστε, καὶ παρεμνήσω γὰρ αὖ 
τῆς πατροφόντου μητρός, ὡς κλύειν ἐμέ; 

ΥΛΛΟΣ. . 

ἔχει γὰρ οὕτως ὥστε μὴ σιγᾶν πρέπειν. 
ῊἫΡΑΚΛΗΣ. 

οὐ δῆτα, τοῖς γε πρόσϑεν ἡμαρτημένοις. 
ΥΑΛΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μὲν δὴ τοῖς γ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν ἐρεῖς. 
1110. αἰτήσομαι δ6}} δυΐ 

ἀὰ8 Νᾶο!διθ, δός μοι σεαυτόν, 
ΕΒ]. ΑἹ. 812 αἰτήσομαι γὰρ οὐ 
μαχρὸν γέρας λαχεῖν. --- Νὶϊ δέ- 
καια νεῖ. 409. 

1111. Ψϑνν. μὴ τοσοῦτον δύς- 
οργος ϑυμῷ, ὡς ϑάχνει (ϑυμῷ), 
ἄα ἐδ ηιϊμβὲ ηιίΐίογοση ψαηι 070 

εὖρα φμα θαραθδέμαϑ. Ἐΐαν. Π6]. 600 
εὔνους γάρ εἰμ’ Ἥλλησιν, οὐχ 
ὅσον πιχροὺς Δόγους ἔδωκα. 

ιι185[. Πθηη (β80η5}) νυ ρϑὲ ἀἄὰ 
ὨΪΟΝ  ΘΡΚοπηθη, ΨψΟΡᾶη ἀὰ ν ΓΡ 6} 
1ο ἀοῖπο [μπ|δὶ Ζὰ μάθη οἰγο δὶ 
απἀ νογῖη ἀὰ οἰκο ανγιπά 56 6 ΓΖ 
Βηάοδί. 96η65 ρθῆ δυΐ ἀϊ6 θ68}- 
διοῃθρία ἤδοιθθ ἂἃπ Ὦ. (1108 [.), 
ἀἴθϑο5 δυῦ ἄδθη (Ἰαυρθοη, Ὠ. α]))8 
νν 556 }Π10} ἄθαὶ ΗδγΡ. ἄδθη [{{π|6ὸγ- 
βαηρ Βογοῖίσθι. 

1120. ΚΕ]. 0. (. 574. -- ποι- 
κίλλεις, σοφίζει, νΕ]. 411. 

εἰν ρθς τε τῆς μητρὸς τὴν τύ- 
χη ράσω, νβὶ. 928. χὰ ΡΗΠ]. 
29. ΕἸ. 3817 Κνῦρον αν. 47, 10. 

ἈΓ τ  δὲς ἥμαρτεν, ἐν οἷς. 
Πγ}105, 7εἰσὶ δ 8η2 ἀμ δέ πηπιξ θ6- 
ἰοῦ πϑομάνὕοκ! ἢ τῆς μητρὸς 
τῆς ἐμῆς, ἀΐε ον 817. ποι 
ΠΤ ἢ ΔηθΡΚαπηΐθ. 

1124. χαΐ, νὶο 898. 

1128. πατροφόντης νοπὶι 
διαηάραπκίο 465 ὅ0ΠΠ65 8115, νϑ]. 
τὰ ΕἸ. 119. 16 πιᾶβοι]η. Επδππηρ 
ννἶθ μοὶ Επν. κώπη χιλιοναύτης. 

1126. υγὸῖ ᾿ἢγοπ ἔγοὶνν ΠΡ ἢ 
Τοὰά παῖ 516 νϑγάϊθηῖΐ, ἀ855 π|δῃ 
νη [ἢν πΙΟΠ βομννοίβοη ἀδΡῖ, πὴ 
πἰο! ἀθη Νογάδοιὶ ἀρ Μιββοιμαὶ 
Ροϑίθῃ θη Ζὶ ᾿αϑβϑη. 

1121. θυ. ἀδρδϑρθὴ πιρίηξ, τηδῃ 
πηΐ5586. δοῦδάθ νοὴ ἴἢ1 Ομ ννθί θη, 
Ὑ 610 65 δῖ6. ἀυγορβ τὸ Εν δὶ 
δοδόθπ ἴππ νοΡράϊθηὶ 8}06. 

1128. ΑΙ ρονν δα ἀἄοομβ ἀδγῖ 
Ἰηὴᾶπ πἰομὶ δοῃννοίβθη ννορθη ἰἢΓ68 
μϑαϊί ρθη 5 ΒΡ 116 5 (βόβθὴ 510} 
56105.). --- Μῖ: οὐ δὲ μὲν δή νεὶ. 
τὰ 484. 

ἱ 9 ἊἝ 
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ἩΡΑΚΛΗῊΣ.. 

λέγ᾽" εὐλαβοῦ δὲ μὴ φανῇς χκαχὸς γεγώς. 
λΟΣΣι 

1180 λέγω" τέϑνηχεν ἀρτίως νεοσφαγής. 
ἨἩΡΑΚΛΗΣ. 

πρὸς τοῦ; τέρας τοι διὰ χαχῶν ἐϑέστσεισας. 

ΥΛΛΟΣ. 
αὐτὴ πρὸς αὐτῆς, οὐδενὸς πρὸς ἐχτόπου. 

ἩΡΑΚΛΗΣ. 

οἴμοι" πρὶν, ὡς χρῆν, σφ᾽ ἐξ ἐμῆς ϑανεῖν χερός; 
ΥΑΛΛΟΣ. 

χἂν σοῦ στραφείη ϑυμός, εἰ τὸ πᾶν μάϑοις. 
Ἂ ἩΡΑΚΛΗΣ. 

1186 δεινοῦ λόγου κατῆρξας" εἰττὲ δ᾽ ἡ νοεῖς. 
ΧΆΟΣ 

ἅπαν τὸ χρῆμ᾽, ἥμαρτε χρηστὰ μωμένη. 
ἩΡΑΚΛΗΣ. 

χρήστ᾽, ὦ χάκιστε, πατέρα σὸν χτείνασα δρᾷ; 
ΥΛΛΟΣ. 

στέργημα γὰρ δοχοῦσα προςβαλεῖν σέϑεν, 
᾿απτήμττλαχ᾽, ὡς τιροςεῖδε τοὺς ἔνδον γάμους. 

1129. ΥΕ]. 1064. 

1180. ΑἹ. 898 Αἴας ὅδ᾽ ἡμῖν 
ἀρτίως »εοσφαγὴς Κεῖται. 

1191. 5680]. ἄπιστον γὰρ διὰ 
ϑυςφημιῶν ὥσπερ ἐμαντεύσω, 
τουτέστιν, ἄπιστον λέγεις, εἰ μὴ 
ἄρα μαντικῆς μετέχων τοῦτο ἕγ- 
νως, ὡς μάντευμα ἄπιστον. Μὶϊ 
᾿γοηβοθον Βοζίθιαηρ δι ἀϊ6 Μδη- 
ἘΠΚ, ἀθγθη ὉαιΡαρ Ιδμ κοῖς 1 πὶ 5] ΘΙ οἢ 
ὨΔΟΙ ΘΙ 'πὶ νο] βίη [πὰ πρ6 οἱη- 
Ἰουομβίθη 5016, βοιϑῖηὶ ἢθν. χὰ 
τηθίηθη : ἀὰ θῖϑ᾽ ννι6 οἷη Πηρ] οΚ5- 
ΡῬγορθῦ, ἀοΡ ὙναπάονΡ. νογκαπάθρι, 
ἀϊθ πἰομῦ ἴῃ ΕΓ παρ ρόμθη, ἀ. ἢ. 
μο  Θα Π1οἢ στοάθϑυ ἀὰ ἀπνν Δ}. 

1529. Ὁ δ ϑεοσ ἔχε, πρὸς 
ἄλλου οὐδενός, ἀὰ ἄονΡ Ὦ. αἷς ἔν- 
τύπος Ἰθάθ' ἃπάθγρθ ἃ]95 ἔχτοπος 
ξοροηῦθογροβίθν υυνἱὶρά. Ὑρ]. 891. 

1188. 16 νου θϊπάσηρ᾽ τέϑνηκε ..., 
πρὶν ϑανεῖν ἰδὶ 0Π"η6 Βοάθηκοπ, 
ἀὰ ἀδν Του ἃυΐ ἐξ ἐμῆς χερός 
Γαδ, νρ]. χὰ ΑἹ. 110. 

1185. θὰ [ἄηρϑι ἀτι οἴη 5οινν ΓΟ 
Πθάθ ἃη, ἀἄἀθοὶ! ϑβϑργῖοβ. νυνῖθ ἀκα 
πιδίηϑ1. 

11380ὅ0Ό 9 ἀδηζΖο ἰδ8ι..., 
ἃ. ἢ. ατἢ 65. πιὶϊῦ οἴηθῃ Ὑ οῦίθ χὰ 
βᾶρθη. ΗΥ}105. ΒΘ ΖίθΝι 5[0}ι ἃ} 1184 
εἰ τὸ πᾶν μάϑοις παυνῦοκ. 

1137. ϑιαῖι μω μένη, ζητοῦσα, 
βαρ Ηδν. δρᾷ, νν 61} δι" δηϑίαιν ἀ 6." 
μῆτις β᾽οῖοι. μοζοίονποι ννὰ8 ἢ. 
ΔηΡΟΡΊ ΟΠ 6. Πὰς, 

1198. ΨΜῸΡν. προςβαλεῖν (σοὶ) 
στέργημα σέϑεν, 18 φρενὸς κη- 
λητήριον τῆς Ἡρακλείας. Ὠδη Ζυ- 
82 ὡς προς εἶδε νον}. πϊί δο- 
χοῦσα προςβαλεῖν. πῖον τοὺς 
ἔνδον (ὄντας) γάμους ἴδὶ ἀϊδ 
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ἩΡΑΚΛΗΣ. 
Ν ’ - ᾿ ’ὔ 

χαὶ τις τοσοῦτος φαρμαχεξὺς Τραχινίων; 1140 

ἣ ΥΛΑΛΛΟΣ. 

Νέσσος σπιάλαι Κένταυρος ἐξέπεισέ νιν 
τοιῷδε φίλτρῳ τὸν σὸν ἐχμῆναι πόϑον. 

ἩΡΑΚΛΗΣ. 
τς ΕΣ κε Με. , ΡΒ ’ 

ἰοὺ ἰοὺ δύστηνος, οἴχομαι τάλας. 
23)ὴ 4... 32} , 2 » ἀδῖν ρῃ 5. , 

ὁλωλ᾽ ὃλωλα, φέγγος οὐκ ξτ΄ ἐστί μοι. 
οἴμοι, φρονῶ δὴ ξυμφορᾶς ἕν᾽ ἕσταμεν. 1145 
1ϑ᾽, ὦ τέχνον" πατὴρ γὰρ οὐχ ἔτ᾽ ἐστί σοι 
ἯΡΗ τὸ πᾶν μοι σπέρμα σῶν δμαιμόνων, 
κάλει δὲ τὴν τάλαιναν ᾿Αλχμήνην, Διὸς 
μάτην ἄχοιτιν, ὡς τελευταίαν ἐμοῦ 
φήμην πύϑησϑε ϑεσφάτων, ὅσ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 1180 

ΥΛΛΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὔτε μήτηρ ἐνθάδ᾽ ᾽ ἀλλ᾽ ἐπαχτίᾳ 
Τίρυνϑι συμβέβηκεν ὥστ᾽ ἔχειν ἕδραν, 

παίδων δὲ τοὺς μὲν ξυλλαβοῦσ᾽ αὐτὴ τρέφει, 
τοὺς δ᾽ ἂν τὸ Θήβης ἄστυ γαίοντας μάϑοις" 

ἡμεῖς δ᾽, ὅσοι πάρεσμεν, εἴ, τι χρὴ, πάτερ, «115 

πράσσειν, χλύοντες ἐξυπηρετήσομεν. 
ἩΡΑΚΛΗΣ. 

Ν 2 5 2 5 2) 2 
σὺ δ΄ οὖν ἀχουὲ τούργον" ἑξήκεις δ᾽ ἵνα 
φαγεῖς ὁποῖος ὧν ἀνὴρ ἐμὸς χαλεῖ. 
ἐμοὶ γὰρ ἣν πρόφαντον ἐχ πατρὸς πάλαι, 

ἴη5 Ηδιι5 με μεὐδηοδ δα Ι͂οΪ 6. ζΖὰ 
ψορβίθῃθη. 

1140. καὶ τίς..., νὶο 608 καὶ 
σιοῦ χλύεις νιν ἱδρῦσϑαι χϑονός; 

1145. Ζὰα 0. Β. 1442 ἵν᾿ ἕἔστα- 
μὲν χρείας. 

1148. κάλει δέ, 4]5. ὁ} χάλει 
μέν νογδυβρίηρα, γν8]. 101]. Ζὰ 
Απὶ. 531. -- Διὸς μάτην ἄ- 
κοιτιν (λεγομένην), ἀὰ Ζειυβ 56]- 
η6η ὅοιη πολ 50 νϑράθγθθη Κῦπηϊθ, 
ν8]. 139. ΑἸΚιπθπΘ θεῖ Εὰν. Προ. 
Ἐὰν. 880. ὦ Ζεῦ, μάτην ἄρ᾽ ὃμό- 
γαμόν σ᾽ ἐντησΆμην; 

1149 ἴὉ, 500]. ἕνα τὴν περὶ τῆς 
τελευτῆς μου φήμην μάϑητε. 

ἘΠ 5161 Ἰλριῆτ αὐ τὲ ΘΕΙΒΡΡΊΟΙΙ 
παίδων δὲ..., α]5. ὁ» ἡ μὲν μήη- 
τὴρ νο} μου ρηρθ. - συμ β., 
ὥστε 65 δᾶ 568 ἀργροϑδίδι!ψ 
σοίζρι, δ...» Ζα Θ9Ὲ: 98. 
--  Μι Τίρυνϑε νΕῖ. 112. -- 
ὉΘΡον ΑΙΚμΘπ θ᾽ 5. Αὐαΐθη! μα] ἰη. ΤΙ- 
ΓΥπΙΝ νβ]. ἀϊο ΕἸη]. 5. ὃ ἢ, 

1184. μάϑοις ἄν, 8οΐαϑ, βοἵΐίο. 
ἘΟΡΥΊΡΘἢ 5 νἘ]. 1]. ὃ. 10. 

1151 ἢ, τοὖργον, ὃ χρὴ πράσ- 
σειν. “--- ἐξή κεις, Ὀἱδὺ ἀδΐη 56- 
ΚΟΙΙΙΘΗ., ὙγῸ 65 510.) ΖΟΙΡ ἢ ΠΉ158,. 
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ι100πρὸς τῶν πνεόντων μηδενὸς ϑανεῖν ὕπο, 
ἀλλ᾽ ὅστις «Αιδου φϑίμενος οἰκήτωρ πέλοι. 
ὅδ᾽ οὖν ὃ ϑὴρ Κένταυρος, ὡς τὸ ϑεῖον ἦν 
πρόφαντον,. οὕτω ζῶντά μ᾽ ἔχτεινεν ϑανών. 
φανῶ δ᾽ ἐγὼ τούτοισι συμβαίνοντ᾽ ἴσα 

μοῦ μαντεῖα καινά, τοῖς πάλαι ξυνήγορα, 
ἃ τῶν ὀρείων καὶ χαμαιχοιτῶν ἐγὼ 
Σελλῶν ἐςελϑὼν ἄλσος εἰςεγραψάμην 
πρὸς τῆς πατρῴας καὶ πολυγλώσσου δρυός, 
ἣ μοι χρόνῳ τῷ ζῶντι καὶ παρόντι νῦν 
2 , - γ ’ δ Ν 

ξφασκὲ μόχϑων τῶν ἐφεστώτων ἕμοι 
λύσιν τελεῖσϑαι" κἀδόχουν πράξειν χαλῶς. 
τὸ δ᾽ ἠν ἄρ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν ϑανεῖν ἐμέ. 

οὐ ἀἄὰ πε ἤδομὶ ϑοῖπ ἀ65 Ηβθν. 
μοϊϑϑοβδί, νυρὶ. 1108. 1064. 

1100. ΨΥ}. ϑανεῖν ὑπὸ μηδὲ- 
γὸς πρὸς τῶν πνεόντων, θη Τοά 
:ὰ Βηάοδη ἄστοῖ ΝΙθιπαπὰ νοὶ 86ὶ- 
ἴοη ἀθν Αἰμιηθάθη, ἀ. ἢ. νοὴ [,6- 
Ῥνοπάϊϑθη ἰοῦ, ἀσρομαις. πίοῃϊ νοη 
ΕἾΠΘΙ, ἀθν Ζὰ ἄθηθῃ φᾷ !6. ἔδπν. 
ον. 396 ἐκ φασμάτων δὲ τάδε 
νοσεῖς ποίων ὕπο; ()οοῖι 5ομδίηϊ 
ἀϊὸ ΔΑ 56} δνν ἰ [ο] μα δι: γον- 
βοι!ᾶρο δά τῶν μὲν πν. οὔδθιν 
ἂν δρῶν πν., νοζὰ ΠιηάονΓ ΡΠ]. 
334 νϑρρίθιοι! : τέϑνηχεν ἀνδρὸς 
οὐδενός, ϑεοῦ δ᾽ ὕπο.) 

1101. ὅστις, ὑπὸ τούτου, 
ὅστις... 

1105. ζῶντά μ᾽ ἔκτεινεν 
ϑανών, Ζὰ Αἱ. 1021. ΕἸ]. 1420. 
Ἐπ᾿. Ηδ]. 94 Αἴας ἀδελφὸς 
ὥλεσ᾽ ἐν Τροίᾳ ϑανών. 

1104. [ὁ νοΓάο ἀΐν Ζο61- 
δθη, 4855 ἴῃ ΡΊΘΙΟΒΟΥ Υ 6156, 
ν᾿ 16 ἀϊ656,., πρθὺ6 δῆ οἰβϑᾶ- 
δυαπρθη 516} ΟΥ̓Ὰ]]6η, ἀϊ6 
πάθη ΑΙ [6 50ϊ]π πη] 6η, γρ[]. 
1191{ Πὸγ. ϑὅργαοι νοὴ Ζθιι8 νν ἂν} 
βορσοηῦθον. ἄθῃ Ποθοηξίβομθη,, ἀν 
ἔρθη ον. ρ] ΘΙ οἢ [115 νὸν ἰᾶηρον Ζοῖ 
θοβοθοη ννἂνρ (1517), οἷη 4]16 Ὁ ἜΡΡΌΘΒ, 
γΕΙ. 1159 ἦν πρόφαντον ἐκ πα- 
τρὸς πάλαι. -- Μὶι συμβαί- 

νειν Ψ9]. 1114. Ατῇβι. Εᾳᾳ. 220 
χρησμοί τε συμβαίνουσι χαὶ τὸ 
Πυϑικόν. Βοῖάς. ΟνΆΚΟΙ ἰτοιθη χι- 
5ΔΙΏΠΙ6 ἢ, ᾿πϑοΐδυη ἀϊθ τὶ 465 Τὸ- 
465 ἀπά ἀϊο 16 ψῖρὸ Ζοῖν βιπμπ θη. 
(θοῦνθο Ροινδοιίοὶ ἄθη ΝΟ 15 
ΒΤ ΗΟ Ἶ6}}86]. ) 
{ΟΣ τς εἰςεγθρ.» ηδη]. ἐς 

τὴν δέλτον, κὰ 417. --- γα ἄθη ὅ- 
ρειου καὶ (τι θ99. 1108) χα- 
μαικ. Σελλοί [1]. 160, 284 Ζεῦ 
ἄνα Δωϑωναῖε, Πελασγιχέ, τηλό- 
ϑι ναίων, Δωϑώνης μεδέων δὺυς- 
χειμέρου ἀμφὶ δὲ Σελλοί Σοὶ 
γναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες 
χαμαιεῦναι, νρ]. τὰ 172. 

1108. Πῖο δρῦς πατρῴα, ννεὶ]} 
βῖὸ 465 ναΐθιβ ζθιβ ὙΥΠ]οη νοῖ- 
Κύπάει, πολύγλωσσος, νν6Ὶ]} 
ἃι5 ἄδθιὴ πιδηπί ἢ θη Ἀδαβο! θη 
ἀπο" ΒΙἄι6ι" σαν οἰβδαρὶ νναρα, 

1109. 16 ννδοιβοπάθ πη βοινν]η-- 
ἀθηάς Ζοῖῖ Ιοθὲ,. 580 ἰδηρθ 516 ρ6- 
δοηνν ἄρῃ δῦ; Βι1γ00, 500414 516 
νοΡο.. άπ ον" τῷ ζῶντι καὶ 
παρ. νῦν, νν»ὰβ Πῖ6Ρ ννῖθ 80 τὰ 
ἄθι. [Γ᾽ οι θη. Το ἀν ΟΥδΚΟΙ- 
ΒΡΓΆΘΝΘ. ραν 5ἰϊμη!. Υ]. Εἷο. ἀδ 
ΒἸπη. 1, 17, δὅ Οο»007»6 πΐβεϊ γυΐδὲ 
»»αοϑθη5 δέ χσμοάΐ αὐοδέ 56γ{)) 
γ»οϑϑιμηγ8. 

ΤΥ. 
τ 

ἡν ἄρα, ἀὰ5 Βοάοδυϊοιο 
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τοῖς γὰρ ϑανοῦσι μόχϑος οὐ προςγίγνεται. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐπειδὴ λαμπρὰ συμβαίνει, τέκνον, 
δεῖ σ᾽ αὖ γενέσϑαι τῷδε τἀνδρὶ σύμμαχον, 
καὶ μὴ ᾽πιμεῖναι τοὐμὸν ὀξῦναι στόμα, 
ἀλλ᾽ αὐτὸν εἰχάϑοντα συμπράσσειν, νόμον 
κάλλιστον ἐξευρόντα, τιειϑαρχεῖν σπτατρί. 

ΥΛΛΟΣ. 

ἀλλ᾽, ὦ πάτερ, ταρβῶ μὲν εἰς λόγου. στάσιν 
τοιάνδ᾽ ἐπελϑών, πείσομαι δ᾽ ἃ σοι δοχεῖ. 

ἩΡΑΚΛΗΣ. 
ἐμβαλλε χεῖρα δεξιὰν ττρώὠώτιστά μοι. 

Ε: ΥΛΛΟΣ. 

ὡς πρὸς τί πίστιν τήνδ᾽ ἄγαν ἐπιστρέφεις; 

ΗΡΑΚΛΗΣ. 

οὐ ϑᾶσσον οἴσεις, μηδ᾽ ἀπιστήσεις ἐμοί; 

ΥΛΛΟΣ. 
2 Ν , 2 Ἁ Ψ ’ὔ 

ἐδοὶ προτείνω, κοὐδὲν ἀντειρήσεται. 

ἨἩΡΑΚΛΗΣ. 
γὔ - “- 

ὄμνυ Διὸς νῦν τοῦ με φύσαντος κάρα. - 

4150, 6 ἴθ 16 χί οἴπβθῆθ, νυϑὶ. 
82. 1 χα. Ὁ. 418: 

1118. ΕἸ. 1110 τοὺς γὰρ ϑα- 
γνόντας οὐχ ὁρῶ λυπουμένους. 

1110. )χ. ἀδανῖδβι πίομὶ νν ἃ Ρ- 
ἴδπη, ποίπρη Μαυμπά ζΖὰ 56 ἂτγ- 
ἴθ, ἀ. ᾿. Ζόβογυπ ν γάθ το ἢ 
ΖΝ προ, ἀΐοῖ πὰϊῦ παρίθη ὙΥ ογίθη 
Δηζιυϊάϑδθη. [06 ἀϊθ Μοίαρ!ον 
ὀξύνεσϑαι ἀπὰ ϑηλύνεσϑαι (στό- 
μα) ξὰ 0. Ο. 194. 

1111... αὐτός, 
τΙηθῖηπθ Αὐβογάθογαπρ, 0. ἢ. 841. 
-- γόμον κάλλ. ἐξ,., ἴῃ ἀ 6 κι 
ἀυπυ ἀδάυνο ἀὰ5 οι δηπβὺθ 
ἀοθοῖ ἀϊν ποὶρπηοϑῖὶ, νβ]. 
616. ον φννοῖίθ ὅργαοι 465 Πδ]- 
Ἰδηΐβοιθη Καϊθδομίβιηιι ἰδαίοιο: 
ΘΓ 16 ΕΠ ΟΡ Ὼ; Ὑ]. Ζὰ. 0. (6. 
197, 

μἶΐγο, οἴπθ 

1119{. εἰς Δ. στάσιν ἐπ., ἵπ 
οογροογίαζίογιοηι υδγ7 δ ογιηι ἀἰοἰαζιγ, 
6566, ν6]. Ο. Π. 6384. Αγῖδι, ἤδπη. 
128ὺ στάσις μελῶν. 

1181. ΡΙΙ]. 1118 ἔμβαλλε χει- 
ρὸς πίστιν. 

1182. Ο. ἢ. 1174 ὡς πρὸς τί 
θείας; -- πίστιν τήν ὁ᾽ α. 

ἐπ., ἐπάγεις μοι ἀκριβῶς πίστιν, 
ἀὰ πιρὶπ ων δοπαρ ψνᾶγο: σεί- 
σομαι ἅ σοι δοχεῖ. Ὦϊο Μοε- 
ἵδρο νοπι, ΡΙ611, νυ Ι ΟΠ ἐπιστρέ- 
φέται τινί. (Βεγιβᾶμπ ἄγαν μ᾽ 
ἐπ.) 

1188. ΑἹ. τό οὐ σῖγ᾽ ἀέξει 
μηδὲ δειλίαν ἀρεῖ; --- ϑᾶσσον, 
αἷἰ5. ἀὰ π᾿ σὰ νγΟ]]6 πη ΒΟ θἰηϑῦ, 

1185. ΠΥΠ105. 50}} δῖ Πδαρίθ 
ἀθ58. Ζθι5 οιννόγοη, πειϑαρχεῖν 
πατρί. 

117: 

118( 

[188 
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: ΥΛΛΟΣ. ᾳ ἢ μὴν τί δράσειν; χαὶ τόδ᾽ ἐξειρήσεται; 
ἩΡΑΚΛΗῊΣ. 

ἢ μὴν ἐμοὶ τὸ λεχϑὲν ἔργον ἐχτελεῖν. 
. ΥΛΛΟΣ. 

δμνυμ᾽ ἔγωγε, Ζῆν᾽ ἔχων ἐπώμοτον. 
ΗΡ ΑΚΛΗΣ. 

εἰ δ᾽ ἐχτὸς ἔλϑοις, πημονὰς εὔχου λαβεῖν. 
| ΥΛΛΟΣ. 

1τιϑ0οὐ μὴ λάβω" δράσω γάρ. εὔχομαι δ᾽ ὅμως. 
ἩΡΑΚΛΗΣ. 

οἶσϑ᾽ οὖν τὸν Οἴτης Ζηνὸς ὕψιστον χεάγον; 
ΥΛΛΟΣ. 

οἶδ᾽, ὡς ϑυτήρ γε πολλὰ δὴ σταϑεὶς ἄνω. 
ἩΡΑΚΛΗΣ. 

ἐνταῦϑά νυν χρὴ τοὐμὸν ἐξάραντά σε 
σῶμ᾽ αὐτόχειρα, καὶ ξὺν οἷς χρήζεις φίλων, 

119ὐπολλὴν μὲν ὕλην τῆς βαϑυρρίζου δρυὸς 
1180. Τ)ὰ ΗΎ]}]05 πο} πἰθμν νυ δἰ 58, 

νγὰ5 Ηρν, νοὴ ἰῃπὶ νοΡ]δηρὶ, [ἄρ 
ΟΡ δῆ ἀϊ6 ΒδῚ δοῖν ἄνροη. ἄρ] 0}}8 
ἘΕΌΓΡΙΙΘΙ ἡ μήν... ἀΐὸ Ερᾶρο τέ 
δοάσειν; --- χαὶ τὸ ὁ» ἐξ, . ἀπο ἢ 
([ἃ5. πιυ58᾽ ἀπ ρου ποΡδὰς Βᾶρ᾽6ῃ, 

1158. ἐπώμοτον, ὅρκιον, αΪ5 
ΕἸ Δ ΘΒΠΘΙ ΟΡ. 

1189. ἐκτὸς ἐλϑεῖν (τῶν ὅρ- 
κω»), παραβῆναι, νοσφισϑῆναι. 

1190. Βονοῦ Η., ἴῃ ΕᾺ116. δι" βίῃ 
ΟΡ πίον Βα]16,. ἀἴ6 Οδιιορ. δὶ 
Π6, ἢ Ζὰ ΒΡ ΓΘ, δ ῃϊοκι Ὁ 

1194. ΑἸι65, ἀιιβρονν Δ  βθηθ 5, 
ΕΊΘΙΙ ΟΖ, νοὶ] ἀὰ5. Ογάκοὶ δ» 
πατρῴα δρῦς 5οἴη Επάδ ροννοἷβ- 
585 ̓) Παί[6, Ηο]Ζ νοὶ ψι]άδη 
0 6]}»ὰ πη, κότινος, οἰδαδίθ)", νυνὶ] 
ἀ1656" ἄθη ΠΡ ΚΙ65 ΘΠ ννΡ, 
ννἶθ ἀϊὸ ΟἸ γι βο θη “ΘΙ ΘΡῸΙ 1 
ἄθη ζννοίρεοπ ἄθ5 Οδϑθαμμις Β6- 
Κράηψι νναράθη, τυ ομθη ΠΡ. νοη 
ἄθη ΗΥρΟΥΟ ΘΟ. ΦῸΠΟ];. Πμα[16, 
Ρίῃμά, Ὁ]. 8. ον" Ζυβαιζ ἄρσην 
811. ἀθηὶ Κυᾶ ρθη νυ θη Ο δ] ι}}, 
γάμο ηἃ ἀν χη νν οὶ] ἢ 
ΒΘάΔΟΙ ναράο, ΤΠΘΟΡΙΡΑΒΙ. Ηϊϑι. γ 6 Ἰ8Ἰογιῖς Θαιιδδα νογᾶη: οὐ μὴ ι-, ΒΙ πεν. 4, 18 τὰ ἄγρια τῶν ἡμέ- λάβω. θὼω»ν ἰσχυρότερα, ἀχρὰς ἀπίου, 1191. γῶν». τὸν Οἴτης (200. ἐρινεὸς συχῆς, Μὶδα ποι Ρ]ΐηΐις 490) πάγον (Οἰταῖον) Ζηνός, νρ]. 

ζὰ ΡΆΠ)..489 τὰ Χαλχώδϑοντος Εὐ.- βοίας σταϑμά. ΑΥΟΙΠ]ΟΟΝ. ἤν. 88 ὁρᾷς ἵν᾿ ἔστ᾽ ἐχεῖνος ὑψηλὸς πά- 
7ος; 

1192. σταϑείς, 608. 
1195. ἐνταῦϑα πομῦρι ζΖὰ 

πρῆσαι, 1199. 

ἅ00}} Ποῖ ΘΙ ράιο. γοἰρτογιὶ 
ἐγηλδιηεζοιην 651, γ)0 5 θα τώ5 αἰξ6)" γμ5147"- 
)}αγθέμι)". ᾿]) 16 υπηδιὰη 1 ο 6 ππὰ ρ6- 
δ6. ΟΡΒΟΙ Π, Ζουριὶ νοὰ (6." γὰ-᾿ 
ΒΘ η ΒΒ σι ρκοι ἀ65 ΠΟΡῸ5, 66. 
Α1165 ἀἃ5 νογϑίθη!, νυν οΓ] δοηϑὶ ἀϊδ 
Απροιδνί θη 65 Τοάϊδη Ζιι ΒΟΓΒΘΠ 
Βα θη. 
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2 ς - 

χκείραντα, πολλὸν δ᾽ ἄρσεν᾽ ἐχτεμόνϑ᾽ ὁμοῦ 
.»:᾽ 57 -“Ὕ 2 Ἀ 3 ᾿ -Ὗὕ7“ὦ 

ἄγριον ἔλαιον, σῶμα τοὐμὸν ἐμβαλεῖν, 
᾿ χαὶ πευχίνης λαβόντα λαμπάδος σέλας 

- ’ Ἀ Ἁ ἐΎΩΝ ’ 

χρῆσαι. γόου δὲ μηδὲν εἰςίτω δάχρυ, 
2 ) 3 ’ 2 ’ μ 7 ΕΥ̓ 

ἀλλ᾽ ἀστέναχτος χαδαχρυτος, ξἰπίερ δὶ 1200 
-φ2᾽7 7 ’ »} ρι Ν ’ - 3 ΒῚ Α 

τοῦδ᾽ ἀνδρός, ἔρξον" εἰ δὲ μὴ, μενῶ σ᾽ ἐγὼ 
χαὶ νέρϑεν ὧν ἀραῖος εἰςαεὶ βαρύς. 

ΥΛΛΟΣ. 

οἴμοι, πάτερ, τί εἶπας; οἷά μ᾽ εἴργασαι. 
- ἩΗΡΑΚΛΗΣ. 

ὁποῖα δραστέ ἐστίν" εἰ δὲ μή, πατρὸς 
ἄλλου γενοῦ του,. μηδ᾽ ἐμὸς κληϑῆς ἔτι. 1206 

ΟΝ ας ΥΛΛΟΣ. 
ΐ ΣᾺ τὰ » 
οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις, οἷά μ᾽ ἐχχαλεῖ, ττάτερ, 
φονέα γενέσϑαι χαὶ τταλαμναῖον σέϑεν! 

ἩΡΑΚΛΗΣ. 
2 ἘΠΕ κῶς ἡ ΤΑ. 2 Ὁ 2 γῇ ψὔ , 

οὐ δὴτ᾽ ἔγωγ᾽, ἀλλ΄ ὧν ἔχω παιώνιον 
χαὶ μοῦνον ἰατῆρα τῶν ἐμῶν καχῶν. 

ΥὙΛΛΟΣ. ὶ 
Ἁ - ς - Ὁ. ὯΝ - ΝΣ, Ν , 

χαιὶ πῶς υὑτταίϑων σῶμ ἂν ἰῴμην τὸ σὸν; 1210 

ἩΡΑΚΛΗΣ. 
- Ν ἴω ΡῚ 

ἀλλ᾽ εἰ φοβεῖ πρὸς τοῦτο, τἀλλά γ᾽ ἔργασαι. 

1191. σῶμα νὶἰνὰ ἀ61 ΠΘ. 10 }}- 
ΠΟΙ ΚοΙς Βα] Ρ Ρ πᾶοῖ 1194 νι]ὶθάον- 
Ποῦ, 6 δοηϑὺ Ῥγοποιηϊηᾶἃ η80ἢ 
Ζυνυβομοηβᾶϊζοη, ννὶο τίς 1233 ἀπά 

935. 9 :-Ζα .088.. Α1...106. 

1199. γ1ὸ ΒΤ δὰ ἃ ὁπ." ἢ 6 ἢ, 
80 δάχρυ γόου, ὀπιϑρΡεο θη ἀστέ- 
νᾶχτος (ἄγοος) απ ἀδάκ υτος. --- 
εἰφςίτω σέ, νυῖδ 50η81 εἰξέρχεταί ̓  
τινα γόος, ἔλεος "; 8. 21 υδ 
Μὶ|ε εἴπερ εἶ τοῦδ᾽ ἀνδρός 
ν8]. 1064. 1208. 

1208. τ΄ εἶπας; ῬΜΠ. 917. 
(Πδγπιᾶπη τί μ᾽ εἶπας;) --- εἴρ- 
γασαι πορθὴ ἄθη ΑΟ7., ὙΨ6]] 
ἀὰ5 ἐργάζεσθαι ἀδυδνηάθη ΕΡΓΟ]ς 
δοβυ τοι παι. 

1206. μάλ᾽ αὖϑις, τὰ Εἰ. 

1410. -- οἷα νιν ἀυσγσοι φονέα 
γενέσϑιαι πᾶθ6} )θβι πιῆ; ὧδ 
ἀορρο!το Αοο. ννὶ Αἱ. 1156 τοιαῦτ᾽ 
ἐνουθέτει ἄνδρα, υὑπίοθη 1221. 
ἐκκαλεῖσϑαι, Ῥ}᾽᾽ουο 667). 

. 1208 ἢ. ὙΘΡ"}». παιώνιον (κακῶν) 
ὧν ἔχω καὶ μοῦνον ἰατῆρα τῶν 
ἐμῶν κακῶν. Νοι ἀθπὶ Ἠο]αι. ὧν 
“ἔχω ἴδε ἴῃ Εο]ρο ἀθν' ῬΡοππυηρ 
ΠΟΘΙ 15 τῶν οὐρα δοϑοίζῇ, νυνὶ 
ἄμη]1ο} 137 ἃ. τάδε. Αἴ. Ρα!ὶ. 
Ἴ, 12 ὧν ὃ μὲν ὑμῶν εν ἢγ- 
Ρενοϊάο5 4, 6 ὧν οὐδεμία τῶν 
αἰτιῶν τούτων οὐδὲν κοινωνεῖ 
τῷ νόμῳ. (Πδοτιπᾶηη ὡς ἕχω, ν»ῖθ 
1254.) 

1210. ἐῴμην, πἶξ Βοζὺὰρ δυΐ 
ἰατήρ. 

1211. φοβεῖσϑαι πρός τι, 
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ΥΛΛΟΣ. 

φορᾶς γέ τοι φϑόνησις οὐ γενήσεται. 
ἩΡΑΚΛΗῊΗΣ. 

ἢ καὶ πυρᾶς πλήρωμα τῆς εἰρημένης; 
ΥΑΛΛΟΣ. 

ὅσον γ᾽ ἂν αὐτὸς μὴ ποτιψαύων χεροῖν" 

ι2ιῦ τὰ δ᾽ ἄλλα πράξω, κοὐ χαμεῖ τοὐμὸν μέρος. 

ἩΡΑΚΛΗῊΣ. 

ἀλλ᾽ ἀρχέσει χαὶ ταῦτα" πρόςνειμαι δέ μοι 
χάριν βραχεῖαν πρὸς μαχροῖς ἄλλοις διδούς. 

ΥΛΛΟΣ. 

εἰ καὶ μαχρὰ κάρτ᾽ ἐστίν, ἐργασϑήσεται. 
ἬΡΑΚΛΗΣ. 

τὴν Εὐρυτείαν οἶσϑα δῆτα παρϑένον; 
ΚΘ ΟΕΣΙ 

1220 Ἰόλην ἔλεξας, ὥς γ᾽ ἐπεικάζειν ἐμέ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ. 

ἔγνως. τοσοῦτον δή σ᾽ ἐπισκήτττω, τέκνον" 
ταύτην, ἐμοῦ ϑανόντος, εἴχτερ εὐσεβεῖν 
βούλει, ττατρῴων δὅρχίων μεμνημένος, 
πρόςϑου δάμαρτα, μηδ᾽ ἀπιστήσης πτατρί" 

1225 μηδ᾽ ἄλλος ἀνδρῶν τοῖς ἐμοῖς πιλευροῖς ὁμοῖ 
χλιϑεῖσαν αὐτὴν ἀντὶ σοῦ λάβη ποτέ" 

ν8}:.1249: Ὁ... 980... 2υὺ- 0.»}6: 
τ αν μὴ ϑαύμαζε πρὸς τὸ λισπα- 

212. γερθάϊιηρ 465 ΡΡοβα βοιθη 
οὐδεὶς φϑόνος τοῦ γε φορῆσαί 
σε. ΝἘ]. 1198 ἐξᾶραι. 

1214. ἩνΠ05 δᾶρὶ Ζὰ, ἄθη δ ίθι" 
αὐ ἄθη Ορία χὰ Θο μα δα πη [ὔ 
ἀ16 ΕγΡΙομαπρ ἀθ5 Ἠοϊχβίοββοϑ Ζὰ 
ΒΟΓΒΘΠ, ΠΕΡ πἰοιῦ 561} 51 ἴππ αἱ 
Ηἄπάοπ 2 Ὀοράμθθη. -- Μὶιϊ 
ὅσον... ποτιψαύων νΒ!. 0. 
Ἠ547 ἄῦϑε “δϑοχῶν ἐ ἐμοὶ Καὶ ξυμ- 
φυτεῦσαι τούργον, ὅσον μὴ χερσὶ 
καίνων. Ζυιη Ῥαγιΐο. ἰδὶ οὐ φϑο- 
γήσω τὰ ἄδρηκοη. Ὠῖ6 ΕΌσ ποτι 
-- ΒΙῸΡ Δ] ] οἴη ἴῃ ὨίαΪοξ. 

1215. χοὺ καμ. τοὐμὸν μ., 
γ8]. Αηϊ. 1062. 

1211. μακρά, Ζὰ Απὶ, 398. μῆ- 
κος, ΤΡ 556. ΝΟ ἀΡΌΟΚβνο}} νυϊρὰ 
2 «πρὸς μ. ἄλλοις βεϑοίτι διδους ΐ 
(αὐτά), ν»ἷο ΕἸ. 41 ἄγγελλε ὅρχῳ 
σιροςτιϑείς, κὰ Ὁ. (, 475. 
1219. Ὑε]. 1191. 
1221. ἐπισκήπτειν (σα 0. 

Ἡ. 1440) τινά τὸ 5ἴαι{ ἀθ65 ᾧ}}1- 
ὁμὸπ σοί ποῖ ἔλν. [0}!. Ταυν. θ88 
πρὸς δεξιᾶς σε τῆςδ᾽ ἐπισκήπτω 
τάδε. 

1228. πατρ. ὅρκεα, ἀὰ5 ἄθπι 
ψαΐθι" οἰ ἀΠ1ο ροροθοπο Ὑ ΥΒρΓ6- 
οἰιθη. 

1220. λάβῃ Ἠονπδηη 5ἰαι λά- 
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ἀλλ᾽ αὐτὸς, ὦ παῖ, τοῦτο κήδευσον λέχος. 
χπείϑου. τὸ γάρ τοι μεγάλα τειιστεύσαντ᾽ ἐμοὶ 
σμικροῖς ἀπιστεῖν, τὴν πάρος συγχεῖ χάριν. 

ΥΛΛΟΣ. 

οἴμοι. τὸ μὲν νοσοῦντι ϑυμοῦσϑαι. καχόν, 
τὸ δ᾽ ὧδ᾽ ὁρᾶν φρονοῦντα τίς ποτ᾽ ἂν φέροι; 

: ἩΡΑΚΛΗΣ. 

ὡς ἐργασείων οὐδὲν ὧν λέγω ϑροεῖς. 
ΥΛΛΟΣ,͵ 

τίς γάρ ποϑ᾽ ̓  ἥ μοι μητρὶ μὲν ϑανεῖν μόνη 

μεταίτιος, σοί τ᾽ αὖϑις ὡς ἔχεις ἔχειν, 
τίς ταῦτ᾽ ἂν, ὅστις μὴ Ἔ ἀλαστόρων γοσοῖ, 

ἕλοιτο; χρεῖσσον κἀμέ γ᾽, ὦ πάτερ, ϑανεῖν, 
ἢ τοῖσιν ἐχϑίστοισι συνναίειν ὁμοῦ. 

ΗΡΑΚΛΗῊΣ. 
κῦχὰ Ω.7 ς 2" 2 - ΡῚ Ἀ 

ἀνὴρ οὁὃ ὡς ξοιχεν οὐ νεμεῖν ἐμοὶ 
βοι, ἀὰ ἀδὺ "]οβ56 Ὑ  ἀπ50}. ἄθιῃ 
ἐπισχήπτειν Μ᾿άΟΡΘΡΓΙΟΝ, νβ]. ἀδ5 
ΕΟΙροπά6. 

1221. Νοομπια]ρο Κγά Πρ γγ1- 
ἀουμοϊαης ἀθ5 πρόςϑου δάμαρτα, 

οπδοῖ οἰπροϊερβίοπι ἀοροηβαϊΖο μηδ᾽ 
ἄλλος λάβῃ, ἀλλ᾽ αὐτὸς. ..., νεῖ]. 
χΖ  Πἰ-- 998. χήδευσοὸν, 
οἰχείωσαι. 

1228. ΝΕ]. 1210. θάγοῖ ἐμοΐ 
ΡΠ ἂϊ ἀϊα Δ||σϑπθῖηθ ϑιϑηΐθηζ 50}- 
76 οινουο Ἐἄγρυπρ, νϑ]. Ζὰ 444. 
ῬμΠ. 299. --- Μῖῖ συγχεῖ, ουογρεϊ, 
ἢ αὐ ν6].1:-ὃ. «(ὐ 9018: τὰ 
πάντα συγχεῖ ὃ παγχρατὴς χρόνος. 

1229θ. σμιχροῖς,. ΚΙοίη θα 
δίηροη ραροπῦᾶρθον, νῖ Ὁ. 
(. 880 τοῖς δικαίοις. 

1250. Βράοιος θγ. ἀθΡρ] θη 
1πὶι ἴγγβίηπη, 50 ζΖὔγῃϊθ δὴ ἰδιὴ 
ἰοῦ ΟΡ : ΠὰΠ Θ᾽ 4061 θ6ὶ νυν 
Βοβίπηθηρ ΒΡΙΟΝ ̓ς, ΜΜῸΡ Κἂηπ 68 
ἀὰα σεὐυ]άϊς δηδόρθη 3 
1232. ΕἸ. 1025 οὐχὶ συνδράσου- 

σα νουϑετεῖς τάδε. 
1259 Η΄ ὙΥὸγ πὰρ, νον Κῦπηϊθ 

οἴη 50 νϑρδομ! 1665 (ἀθβομὸρ ἢ Ζυμι 
γγδῖρθ6. ποίμπμθη Ὁ θ)ὰ5 Νεϑαϊλυιη ννὶθ 

ψν Ρ ΠΡ ΘΠ θ που πα, 

ζὰ 6070, ἄδν Ρ]ιν. (νρ]. 548) μ6- 
Ζοιομποῖ ἀἋὰ8 (ἀθμῦγθη ζΖι οἷπμοΡ 
Βοιίθ. Ὅθεν" μεταίτιος. τὰ 
200; κἷΐ μο ὁ, νου η 5[οῖ Ἡν]]ο5᾽ 
[1606 χὰ" Μιυίοῦ νυῖθάθν (ν 6]. 
1122. 1.) Δυββρυίομε, νρὶ. 660 ἁ δέ 
οἱ ᾳίλα ϑάμαρ. θὲν [ηΓ (τοῦ) 
θανεῖν, 16 Απΐ. 1118 οἱ ζῶν- 
τες αἴτιοι ϑανεῖν; τ᾽ αὖϑιες γοΡ- 
ὑγ αἴθ 8166 νοῦ 4έ. --- ὡς 
ἔχεις ἔχειν, πιάορπάο γρη- 
ἀσηρ δἰαϊ! : ἴῃ 50 {ἰο ἴθ νον- 
ἀογθ θη Ζὰ δόΡ δι 6η. 
0. (. 8386 εἴσ᾽ οὑπέρ εἰσι. -- ἐξ 
ἀλινοσεῖν, νοῦ θὔδϑθη ΡΙΔ8 6- 
Βοιβίορη 6565 856η 56]1η. 

1231. τοῖσιν ἐχϑίστοισι 
ἊΠ| ΔῈ]. ΠΪΘΙ 

υνἱθάον βοίπθη ΡΒ θα νῸ [018 Ζὰ 
ΘΡΚοηηθη Ζι 8606 η. --ὀ Μῖϊ συν- 
ναίειν ὁμοῦ 8. Οὐ  ἍΠΜ: 
ὅτων οἰκεῖς μέτα. 

1298. ΜΙ βοϊναπε: δ115 ἔοικεν οὐ 
νεμεῖν πὰ οὐ νεμεῖ, ὡς ἔοικεν, 
ἀπὶ ἀ68 γι Ρβ65 ΨΠ]θη. 50 Α686}". 
ΡοΡβ. 1517 τούτω στάσιν τιν᾽ ,. ὡς 
ἐγὼ ᾿δόκουν δρᾶν, τεύχειν ἐν ἀλ- 
λήλαισιν. μοῖραν νέμειν 

1290 

1285 

ΥΕ]. χα. 
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φϑίνοντι μοῖραν" ἀλλά τοι ϑεῶν ἀρὰ 
1240 μενεῖ σ᾽ ἀπιστήσαντα τοῖς ἐμοῖς λόγοις. 

ΥΑΛΟΣ. 

οἴμοι, τάχ᾽, ὡς ἔοικας, ὡς νοσεῖς φανεῖς. 

, ΗΡΑΚΛΗΣ. 
σὺ γάρ μ᾽ ἀπ᾽ εὐνασϑέντος ἐχχινεῖς χκαχοῦ. 

: ΥΛΑΛΟΣ. 
δείλαιος, ὡς ἐς πολλὰ ταἀπορεῖν ἔχω! - 

ἩΡΑΚΛΗΣ. 
οὐ γὰρ δικαιοῖς τοῦ φυτεύσαντος κλύειν. 

ΥΛΛΟΣ. 

1.45 ἀλλ᾽ ἐχδιδαχϑῶ δῆτα δυςσεβεῖν, πάτερ; 
; ἩΡΑΚΛΗΣ. 

οὐ διδδι ἐβόων τοὐμὸν εἰ τέρψεις κέαρ. 
ΥΛΛΟΣ. 

πράσσειν ἄνωγας οὖν μὲ πανδίχως τάδε; 

ἩΡΑΚΛΗΣ. ν 

ἐγωγξ. τούτων μάρτυρας χαλῶ ϑεούς. 

ΥΛΛΟΣ. 

τοιγὰρ ποιήσω, χοὺχ ἀπώσομαι, τὸ σὸν 
1280 ϑεοῖσι δεικνὺς ἔργον. οὐ γὰρ ἂν ποτε 

χαχὸς φανείην σοί γε πιστεύσας. πάτερ. 

τινί, ἐρίδιιθ86 φρο ἤα5 οδί, γ0- 
υθ)0γὶ οἰοίμην οἱ ρίοίαίοηι, νϑ]. 
Ζὰ 51. 

1239. ϑεῶν ἀρά, ἀὰ ἀϊο Νον- 
Πυασμαηρ πῆΐοι ΔηΡα ἢ ἀν ἀδιθι 
σοβοιθῆθη ἰδὲ, ἀθηθὴ 8011} ἀθν 
ΕἸ ΔηΠθΙρορ θη. νὰ ἀπά 
ἀοΡ. ο ζυρ ἀθῦ δοῖιθ ο]ορι. 
ΝΕ]. 0. α. 1010 ὃ Διὸς ὅρκος. 

1241. Η]105 516} }0, ἀὰν5 ΠοΡἃ- 
ΚΙοϑ᾽ Ζογη Ποῖ ρ ΘπιθΡθπηῦ : 68 
βΒομοϑίηΐ, ἀπ ΙΓ δϑὺ ΡΊΘΙ ἢ ὁ ἴ- 
Γᾶ, ἰη ΜΘ ΒοΟΠΘΩι 
αταδάεο ἀὰ Κνδηὴκ "ἱ8ιῖ. (ϑίαιι 
ἀθΡ ποι Κ] ἀρ! !οἰοὰ. μὰ φράσεις 
μᾶθ6 ἴον ἢ Αχὶ φανεῖς β6- 
5εῖχι, Πδϑιμδηη φινῳ ἵν, 16 1238, 
ΠΙΘ πηϑία! Πα [Ὁ}. ὡς ἔοικας 

ἀδιιοὶ ἃ0Γ Ἠδγάκ]οθ' ὡς ἔοικεν 
5Ρ10Ζ Ζυρῦοκ. 

1243. 860]. ἄτοπον γὰρ καὶ 
ἐναντιοῦσϑαι καὶ πείϑεσθϑαι. 

1244. ιν ννἄγδϑι βἰοἢ} ΤΑ.}]05, 
βοοΙριοδὶ ἀὰ ἄθη χάλλιστος νόμος 
ΠΝ ΠΝ: 

124. πανδίχως, «Α]Ἰ1 6 ἢ 
Ὀγηϑῦθ5, ἰπάρθπι ἴοἢ ἢΔῸ0}} ἀ6 Π6Ι" 
ΑἸ 510Π} τόθ ν δη 16, νρ]. 608. 

1249 [. ποιήσω, κοὺκ ἀπ.» 
σι 902. -- τὸ σὸν ϑ. ὁ. ἔρ- 
γον, δεικνὺς ϑεοῖς τοὖργον (δ ») 
τὸ σόν, ᾿πάδηι [ὁ ἄθη ἀὐιίονη ρ- 
δοηθ6. ἰο ἃ .«ἀοίηθη ὙΥΠΊΘη 
ΡοΡα ἴθ, νγθηπ ἴοι [016 σζυπὶ ΥΥ οἷθ6 
ΘΙ]. 
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ἩΡΑΚΛΗΣ. 

'χαλῶς τελευτᾷς, χἀπὶ τοῖρδε τὴν χάριν 

ταχεῖαν, ὦ παῖ, πρόσϑερ" ὡς πρὶν ἐμπεσεῖν 

σπαραγμὸν ἤ τιν᾽ οἶστρον, ἐς πυράν με ϑῆς. 
ἄγ᾽ ἐγκονεῖτ᾽, αἴρεσϑε. παῦλά τοι καχῶν 1265 
αὕτη, τελευτὴ τοῦδε τἀνδρὸς ὑστάτη.᾽ 

ΥΛΛΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν εἴργει σοὶ τελειοῦσϑαι τάδε, 
ἐπεὶ χελεύεις κἀξαναγχάζεις, πάτερ. 

ἘΓΕΓΑἾ ΧΈΣ. 

ἄγε νυν, πρὶν τήνδ᾽ ἀναχινῆσαι 
1200. γόσον, ὦ ψυχὴ σκληρά, χάλυβος 

᾿λιϑοχόλλητον στόμιον παρέχουσ᾽, 
3. ’ ’ ς γ , 

αἀνάπασυε βοὴν, ὡς ξπιίχαρτον 
, 2 3 ’ Ψἷ 

τελέουσ ἀεχούσιον ξἕργον. 

ν 

1252. Ονεπ 118 δεινοῦ λόγου 
κατῆρξας, Ἴοῖει καλῶς τὸν λόγον 
ἐπεραίωσας. -- ἐπὶ τοῖς δε, τὰ 
ἀδεπ ροροθοπθη ὙΟΡΒΡΓΘ6- 
Θἢ 6η. 

1254. ὕ 68 ἀᾶς Διο]! Ζιι σπα- 
ραγμόν δεμόνθπάθ τον᾽ σὰ 8. 
1288 ἔ. Μ|ιὶ ᾿γοηΐβοιθιῃ ΒΘ ΚΡΌΠΟΚ 

δυΐ ἀὰ5 ἀορρε᾽βπηῖρο ΟρᾶΚοὶ 117] 
βᾶρὶ ἤοι., ἀΐθθθ5 δβῦθη, ἀδ5 ἰδθἰχίβ 
Επάρθ, 561 ἀϊθ. νϑυῃϑίββδοηρ ἢλϑί 561- 
η6" Μύϊιθη, υρ]. 821 Πἴ. -- Μῖϊ αὖ- 
τη νᾷῖ. 458; ὑστάτη τελ., ννὶδ 
δ ΡΥ ην5 {ἴπῖδ, θα ἐγ δήηα Π107.. 
μἰξίηιιην ἐαίμηι. Δ ΕἸ. χὰ 19. ϑεπρο. 
Ηδσδγο. οι. 1210 ομρὲέ θα» 7) Θ᾽ 77) 
ἤηνΐγδα ἀΐθηι. (Βοῦθκ οοη]. αὕτη 
κέλευϑος. ) 
1259. ϑ6}}0]. ἑαυτὸν παραϑαρ- 

θύνει, ὥστε μὴ βοᾶν χομιζόμενον 
εἰς τὴν πυράν. --- ἀνακινῆσαι, 
ὙΜΟῸΝ] ἱπιρϑη8. πε ἢ 6 ἀϊ 6 Κυᾶπηκ- 
Βοῖὶ δῖοι ψ ιθάοΡ Γθδὶ. - Ὠϊ6 
Αηρθάθ ἂη ἐΐϊὸ ψυχή, ν"ἷθ ἤοπι. 
τέτλαϑε δὴ κραδίη, ΑὙΟΒΙ]ΟΟΙΝΟ5 
ϑυμὲ, ϑύμ᾽ ἀμηχάνοισι κήδεσιν 
χυχώμενε ἃ. οἵϊ. ΗΐεΡ σκληρά, 

ἄυγο ἀϊθ νίϑῖθη Μᾷὰμ- 
5416 ρομᾶνίοι, στερρά, νὶο Ηθν. 
θοὶ Ηθβίοάοβ. Ὁ. οἱ ". 146 ἀδά- 
μαντος ἔχει χρατερόφρονα ϑυ- 
μόν. Ὠΐο86 Βα υ τὸ 5666. 5011 ἀθπὶ 
πὰ ἀ6 Ρ ροϑίδ ἢ] 6 η Μαπά46 οἷπ 50}}81- 
[5 δῦ ἀν γ οί θη, ἀἄἀδημ 
ΘΙ. πἴομ! ππηπᾷηη 1ο]ι ΚΙαρΘ. Ααΐ 
θη Ψογροίοῖν τηἱς ἄθιη ἵππος στο- 
μίας (τὰ ΕἸ. 124) Ἰοϊτοὶ σκληρά. 
θ)κ5 ὑμου! ἴον λιϑοκόλλητον 
Καηη πἀπηιῦρ] ἢ ΤΊ ΘΠ ρ; βοίη, 48 οἴη 
φομπι ἄρκοι 65 Ερμμθῖοα, ἃ} 5 6- 
βοίζι, ἀὰ5 ΡΙρρθσοθ55 Κῦππίθ παῖ 
ἘΣ 6] ϑιθίμθη νϑυζίοῦὶ θη, ἃ0ρ6- 
ΒΟμπδοκὶ ννᾶρο. θάπον Ὑ ΘΙΟΚΟΡ 
λυκοκόλλητον, ἤνοπα ἱμραΐα, 
11} ὙΥ ο" [βσἅμιπθῃ Ῥεβοίχζί, βίαν κ. 

ἘΖΟΖ. ἐπίχαρτον, νγ6 1} 65 
ἄθπι Ηὸν. ἐπὶ χάριτι 680} οι, 

δρτῦάο, 

. 4455 ἄον Τοά βϑῖηθ Ουδίθα δηάοὶ : 
ἀὰ ἅῦ8Ὲ ἅπ0}} ἀον ΗΘΙῸΒ. ππΡΘΓ ἴῃ 
ἄδθῃ ἢδάοθβ βροῦϊ, ἀεκοίΐσιον ζ:ὺ- 
5] δῖοι, νυνί ἤομι. ἑκὼν ἀέχοντί γε. 
ϑυμῷ. -- τελέουσα, ἀϊδ οἴδεπο 
ΒῸΡπ (65 Εἰπιΐ. ἱπὶ δηδρᾷβιιθοθθη 
Ἀγ 8. 
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ΥΛΛΟΣ. 
27 Ρ] Ἅ , ’ ᾿ 2 Ν 

αἱρετ΄, ὁπαδοι, μεγάλην μὲν ἐμοὶ 
τθδτούτων ϑέμενοι συγγνωμοσύνην, 

μεγάλην δὲ ϑεοῖς ἀγνωμοσύνην 
εἰδότες ἔργων τῶν πρασσομένων, 
οἱ φύσαντες καὶ χλῃζόμενοι 
πατέρες τοιαῦτ᾽ ἐφορῶσι πάϑη. 

ποτὰ μὲν οὖν μέλλοντ᾽ οὐδεὶς ἀφορᾷ μ ᾿ φ θᾳ, 
Ν Ἁ -- « , .3 3 Ν Ἁ ἘΠ᾿ "ΩΣ 

τὰ δὲ νῦν ἑστῶτ οἰχτρὰ μὲν ἡμῖν, 
ΒῚ Ν 7 ᾿] ,’ 

αἰσχρὰ ὃ᾽ ἔκεινοις, 

χαλεπώτατα δ᾽ οὖν ἀνδρῶν πάντων 
- , δ᾽ 2) ς ’ 

τῷ την ἄτην ὑπέχοντι. 

ΧΟΡΟΣ. 

«τπδλείπου μηδὲ σὺ, παρϑέν᾽, ἐπ᾽ οἴχων. μῆ ; 
μεγάλους μὲν ἰδοῦσα νέους ϑανάτους, 

1204. Ηγ]1ο5 γοάθι ἀϊθ ΒΘ] θῖ ον 
ἄδς ον. νοῦ Επρθὸα ΠΟ 8η, αἷ- 
ρετε, ννδμγθηὰ ἢθν. β6]|υδὺ 125 
αἴρεσϑε 9ᾶρξοη πιιιθ5[6. 

12θ6. συγγν. ϑέσϑαι, Νο}- 
510" δηροάρίμοη 8556, ἀἃ 
ἴον ἄθη ὙΥΠΠ]|δη ἀ65,.  αιουα ΘΠΓΡΘ. 

1200.- Ὠδθη αὀιίογη ἅΡον 
ΖυΒΡΙΘΟΙοηἃ ρΡΌ556 ΝΟ ΠΒ- 
51 ΘΒ 510 5]1]6 Κο61:. ΗΥ]105 δομθαΐ 
βίοι, ἄθη Ζθυβ ρουδάθζιι Ζζὰ πθη- 
θη. ϑοθνν νοι ἰδὲ ἀγνωμι. εἰδέ- 
μι τινί, ννοτῖς πιᾶη χάριν εἰδέναι 
τινί νου] θῖομ!, χὰ νου] άθη, ἀο060}: 
ν8]. χὰ Ὁ. (6. 966. 1,6! ἢ 6 ννᾶγο 
ἀϊ6 νορθπάϊηρ πὶ ϑέμενοιν ἀπά 
1207 Κῦπηϊθ νν 0} 8415 αἸοϑ56η διι5- 
ΒοιηθονῦζΖίὶ ννεράθη. 00} [ἀ581 πιδὴ 
8} θοβϑίθη εἰδότες 56] })5ι πάϊς Ξεξ 
ἀϊθ 1} Βοϑομ οϊὰ ν 185, οἷη-. 
ον μι δοιὰ ἴῃ ἀ88, ννἂϑ 510} Ρ6- 
Βοθθη Παῖ, νρ]. χὰ 0. (. 562. 

1209. ἐφορᾶν, γνυμὶρ δη- 
56! π΄, οἶπα Ζὰ Π6][6η, νρὶ. ΕἸ]. 
824 Π΄. 

1270. ἀφορᾷ, 5ἰεμῖ ψμοῖί 

ἰπᾶὰ5 ἁι ἀϊὸ Ζυακαυηῖι. 80 
βίαια ἐφ ορᾷ ΝΥ ΑΚΕΠ6Ι4, 48 ὅ0ρ}!. 
ὨἸοἢΣ ΝΟ] ἀδ556}}6 Νορθυη. ΒΙΘΓ 
βϑίχθη Κοπηίθ. {{προυνυϑ8ὶ ἀσαυίοῖ 
Η. αυΐ ἀϊο6 Νογροϊογυηρ ἀυγοῖ ἄδη 
ΕἸδιπθηϊοά ἢἷπ, νν ϑ5 ἢ} ἄσδη Ζυ- 
ΒΟΠΔΌΘΡη δοῖπο Κα ΖϑΙ ΟΡ ΚΟ αἱῃ 
50. απ ἀρ ΠΟΙΟῚ ννἂΡ. 

1212. ἐκείνοις, τοῖς ϑεοῖς. 

1210 [[Ξ 16 ϑομ] υ5θδηδρᾶβίδη ρΡ6- 
ὖλοθ ἄορ Εὔμγουίη 465 ΟδοΥ5, 
ἢν ἄν ΗΥ]]05. Φ6η6 [ον ἀονὶ ἀϊ6 
1π1 συηδοθμ5ι δίθμοηᾶο ΕΓοαπἀϊπ απ 

«αἴθ ἄργισθη δυϊ, ἀυοι πἴοι! Ἰᾶηροι 
2 ΟΡ νΘΙΪθπ, βοηάορη ἄἰθ ΟΓοπο- 
δίνἃ νοῦ] ϑϑθηα 516}. ἤδο} ἤδιιβο Ζὰ 
Ῥόρθρθθη. ϑργἄομῃο Ηγ]}]05, 50 Κἰᾶη- 
δοη ἀϊὸ ονίΘ ννῖθ οἷπ Εϊη]ὰ- 
ἄἀυηρ, δυῇ ἄοθη Οοῖα χὰ [Ὁ]ρθη. -- 
δια ἐπ᾽ οἴκων ἰαϑ6η Απάθρο πδο]ι 
ἅδη 8080]. ἀπ᾽ οἴχων, ἃ. ἢ. δ]εῖθ6 
Βἰο νοὴ 'ἀθίπ οι ἢδλυδβα χζυγΐοκ, 
56 ἢ} δύο ἄὰ Παίπι. 

1220θ.{ὡ. ϑανάτους, ἀᾶ δυ556} 
ΒΠοϊαποῖρα ἨθρακΚ]ο5 850 σὰν Ὑ]θ 
[οὐ 151. 
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πολλὰ δὲ πήματα καὶ καινοπαϑῆ, 
2 Ἁ ’ [τὲ Ἁ ’ 

κοὐδὲν τούτων ὁ τι μὴ Ζεὺς. 

ς 1271. Δδβοι. ἀρῶ. 65. πολλὰ 1218.(. ὅ τι μὴ Ζεύς, πηδη). 
παλαίσματα καὶ γυιοβαρῆ. Νο! ἐστίν, --επάντα ταῦτα Ζεύς ἔστιν, 
ἄδπι ὅ80}01]. 185 πᾶη χαίνοπαγῆ, ν8]. στὰ 0. (. 888. ἰὰ ἃ]16ὺ ὅε- 
ψεοχατασχεύαστα. (καὶ νεοπραγῆ 50 0 Κοη θονγάμγὶ 510} Ζθιβ, ννα]ιοῦ 
διδῖημανρι.) ἀϊθ βόῦν ΠΠοἢ 6 ὙΥ ΘΙ οΓἀπαυηρ. 

ΓΟ Κίρδἢ 6 Γ, 

[πὶ ἀγιθη Βᾶηἀοῃθη 5. 21, Ζ. 8 ν᾿ ὦ. ἰδὲ “σία! Κοάρδ ζι Ιοϑθὴ Κοοκ. 

᾿ 



ΜΕΤΗΑ ΕᾺῈ ΠΥΒΙΒΟΗΕΝ ΤΗΕΙΠῈ. 

ΡανοἊο5. 

Στροφὴ α΄ 94-. 102. 108--111. 
τειν ἐών ἐν ἄὴκε-: ς 

Ι». 1 περ συ Ὁ: 

Θὰ ος 

! 

τα Ὁ ὩΣ ΝΣ 

τ Ξ σι  ) πε Ὁ ΕΝ ΡΎεν ΔΡ ΟΣ 

ἐδκῖσ ιν τσ λον νὸν δι σον ας 

Ι» ἢν Ι 

τ ΟΣ Ὁ 

Ι 

ΞΕ ΤῊΣ 

Σεροφὴ δ΄ 11.521. "δ: 18}: 
να 2,» τε λεζυ, εν Ὁ. 

’ 

σι Ι 

ἐξ χζηε: ἦγ. ωω-νὺυ - 

τ Κλ ΟΣ ΚΣ ἤν 5 6 

ς Ι 

59 ς 

τ ΓΕ ἘεοΣ ὐβτ Θ Ξν τσ ΓΟ ΉΓΕΝΝ 

τε ἀετοὶ ρα ρει. 

Ἐπῳσδός 182---140. 
ΡΞ 

ἽΠ ΣΕΞΟ ΟἾν ττς 

ῳμ. “ᾧῳ 

Ταηζ ϊοά 208 ---224. 

μενα ἐπι ιδεχι ὗν ον δε 

ως», Ἐπ ξκ 

ἀπ ἀν, τὰ τ} τως Ὁ 3. 

πὴ ὦ ως 
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᾿ ἔς ΚΘ Ξ ΡΠ - 

τ τοῦ χοῦν πλὴν ΚΠ τας) Ἐ2 ὑπὸ 2 κα πὶ 

ΕΞ 

Ὁ ον ΚΞ (Ὁ 

σα ας 

ωδο- ξεν Ἔκ 

ΡΜ ΑΡΝ,, ς ὙΚῸ Ὁ σας ας 

τ τὼ πο τ λρεξο  ΗΗΝΑ 

ω-.-“ὦ.--..Σ -- - 

ἡβυνωπυξ 
Ν 

ὩΣ ὩΣ φεῦ" 

ψ ἝΞ ῳ.- ΟΞ Ξ 

᾿ Βνϑίο5 διδ 51 08}. 

Στροφή 491 ---806. 501---510. 

τ σὺ ἘΣ Σ 

ἐδ σεν, ἐς 

Ἐπ ταν νἀ οσυὺς γξλ᾿ ἐς τ ὩΣ πο Δ ῈΞ 

ωω--υὧυ “-ὸό - 

ἘΠ τὴ ἐς τερὶ  κλεσε τς κλπ ΕΞ 

ςωω-ίψὼωπ-9 Ἶ 

συ τω ον 

πα οὶ εξ λυ ΟὐΞ ἐξ λ λώξεξ νυ ἀρ 

᾿Επῳδός 511-- 5890. 

νυ ξξ ΟΞ 

κἰσά ὡν νων ωΣ 
, 

παν ας Ἀ Ξωξ ὅτ 

ψ ο ἘΞ Ἐς ΘΚ ν Ξ ; 

εωυωυπ-πωωυ --- 

χ-- ιο ες 

Σωωκ-“Ύ“ ὡ-ῷ - - 

ων τ ξξι ξεν: 

Ἔ τἘ τὸ Ὁ Ρ  Θ 

1Ὁ ὦ τῶ -Ξ ιν - 

χωλδων-πὺπο 

χωδωυυ “--: - 

ιν) εἰϊο5 8.8 5110}. 

Στροφὴ α΄ θ099--θϑ9. 640 -- 646. 

ΕΝ -ποὼ «. ὦ 

““ ῳ τ: Ὁ εὐ -- 

ΒΟΡΒΟΚΙοΡ Υ͂Ι. 
10 



1406 

Ι. [ 

Ι. ς( 

Ιν" 

ἴπ" 

ς ἘῚ 

[- 

[- με 

͵ 
΄Ξ“--ἤῷ κα τὰ» τίνας 

σπ-ο-πς΄ς,..τ τ ψόφου “ὦ 

ῳ« 

ΜΕΤΆΑ. 

«εὐ πο τον 

“-  - 

τα ΟΡ χα τς 

ὑ  χ λινο. αςς 

ῳ 

Στιροφὴ β΄ θ41--6ὅ4. 655---662. 
ἰς 

ὡρΣ χ τῶ πιο τὸν 
“ΞΕ τ τ ρεμς ΦΓ ΕΘ ΑἸ ΎΡΒΝ, 

, , -ΠΠ΄᾿ - .  -..-. -.--. «.-. .... 

Ὀνιτίος5 ϑιαϑίιμοη. 

Στροφὴ αἱ 821 -- 8830. 831---840. 

1: ς Ι 

᾿ 

’ 

ζφουῳ -,οΑΟἋΧ - 

"ν᾿ 

Ιν- 

ς μ« 

᾿ 

’ 
«ψνῳ φςρρὺῦ ωρ -ω σπ «“κ͵͵ὺᾷἃὺ, «- -- 

Στροφὴ β΄ 841---851. 852 --8602. 

“Φ ο Σ πΣο Σ ἀλλ λσ ας 
΄ 

ΜΨΆΆΞΕΣ ΩΣ» Ὁ Ξύ  α 

Κόμμος 881---895. 

ππεέυ-πευππυξῳῇ 

Ιν: ξ ς Ι ς Ι ζ Ι: Ὁ Ις 
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ωω-ςνω ΖΞ 

ΟΣ ΘΟ ἘΞ ΚΝ ἘΞ ΟΞ ΜΖ ΝΣ ΒΞ 

ἘΣ  γπΞ ΚΣ, τὸν τεῦ ΚΟ ἘΣ ΟΣΈΞ
Ξ 

Ὄπ ο  3 τ δ ἐς ΟΡ ΘῈΣ 

κα ΜΑΞΣΒΤΥΕΙ ἐρίου τς ὦ 

Ὁὐδν τ δε γάρ τ .5. ΕἸ ἐ Α ΕΗ  ἀθίούγοο 

ἜΚ λαβὰς δέτε 

φφκ - ΕΞ 

εν ΕΣ ΚΟΥ τα  νϑδν σα 

ως. ὡἜἶπξι.Ἕ 

Ψιονγίο5 διδϑ.π 0η. 

Στροφὴ α΄ 941-.-.949. 9580 --- 052. 

ΞΘ ΞΞΞΞΙ ΡΞ ἀν ΞΞ 

, 

στο ΤΣ Ὁ ΕΣΟΣΣΞΘ 

Ἄ λ ἌΣ, γδο τξε 

Στροφὴ β' 958 --9601. 962--910. 

ἘΠῚ ΡΟΣ ΡΡΕΒΨ θῖν 

ἘΣ ΕΣ Στ ἘΣ πο τε Ὁ ΨΊΞΕ 

τε νοι οὐ αν ΚΛ Έσα ΤΟΝ ἘΝ τα, ΟΥ͂ΕΣ κἿν Ἐν αα 

τ Ξρῦ --οὧΟὧὔὖὦὖἱκ 

ὩΣ υς) τσ ΧΟ ΞΕ ὩΣ 

ἐδίτο τ λυ ΥζοΣ ΘΞΞ 

ἘΞ ΟΣ ΈΣΣ; Ξε δϑς ΧΟ: ἐπ 

τον ν Τα Ὁ Ἢ Ὁ ΣΑ Ἐ 2π } Τρ. 

ἀό5ᾶπηρ. ἀπὸ σχηνῆς. 

Στροφὴ α΄ 1τ004---1008".. 1014--1010. 

 ) ὼ -πἰ Ὡς - δῶ -ὧὖὖῷ 

ΚΣ τ ἐδ οωδ2 ἄρτι ἧς, κε 

Στροφὴ β΄ 1006--1019. 1026---[040. 

-ῳψΨ Φωι- “Ὁ. “ὦ . “Ὁ “-“ “5 

10: 
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εἰ τύ ἐπι Εν" 

1. 8. ἩΠΣ ΟΝ ΓΟ] ἃ ἴα κοίρεῖξοὁὦὁ, “Ἂς .» 
Ὁ" 
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᾿ 

Π ᾿ ͵ ΐ 
ϑλ 4 

“ Ἂ ἡ, 
' ,» 

ῃ ἦ κι : ΝἱΝ 
ἌΝ ἢ 

"νέ ᾿ " Δ ΓῚ 

᾿ νΨ ᾿ Νὴ μου, ἵ 

ΔΥ 
. Ὁ “- ᾿ ὧν 

᾿ 

: ' δι; 
δ “" 

Ι 
“ ᾿ 

ως ᾿ 
ΝΜ} ἐφ) ὲ ἢ 

ΝΙ ν 
ΤᾺ ἐπ 

΄ ' Ἂ Ἰω. Υ͂ ᾿ ἶ 
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Μ! 





ἐς ἔσω 

“-“- 

φ- 

ΞῈΞ 

ὩΞ Ἐπ 

ἕοῖσο ΞΞ “4. 

[Ὅν το 

δ Ξασ 
᾿--:2 [5:59 

'
 

. 
ἀ
τ
᾽
 2 

9 
'
 |
 

Ἐ
Ξ
 
π
δ
ν
ε
ν
ς
 

ἰ
α
ρ
ο
ς
 
.
.
.
 

“ατλϑρτϑασοθβ 
ὧολ 

ἐ
ὸ
ν
 
Ἡ
Ὴ
Ν
 

φοϑτοοῦάοθ 

τ
ο
ς
 

α
Ν
 

Νπ ν ς ὐπρῦσαος 

τιον μόδον. 



ΓῚ ΓΕ ΠΌΝΟΝ ἔ δαννεὰ ΠΥ νων ΡΝ} νειν ΦΡ αν Ἧι ἀν" 

“: 

ἀν, 

φρο πν φορο κ᾿. ΧΡ ΎΓΥΝ ΥΝ ῬΨΨ καὶ μελιβ με Φ'Νιμδο ἐνὸ κ 
" ΟΥΥ Φδῳδενι φιρν ἥνιν ϑ μν ἀν ΠΤ ΎΤΝ 

δον κα τὰν ΚΣ 
ν δον βὰ εἦ ἐν 

Βι} 

ἢ 
εὐ βὰς, τ 

ΣΎ ΥΥΝΑ 

Φιάνῃ. 

ιν δ 

ἡμὼφ ψιφιον φὶ 

μὲ ΣΧ 

ν , 

ὙΚομον ΚΥΧΨΧΔΑΣ ΝΥΝ 
ΠΥ Υ 

ΤΥ 

"γεν μεν 4 

᾿ϑεξνρνῳ ΠῚ 

᾿ 
“Ὁ ΧΜΎΥΝΥ 

. 

Τλῶθὶ διε) υψλμι  ΟΥῚ αὐ γἷν »' 
ΣΟ  Υ 

μγω ΜΥ͂Σ 

ῥενυΐεν 

ΠῚ 
ΤΥΝ 

ΓΎ 
ΤΌΣ 
»᾿ ε 
ΠῚ β᾿λλνιυνμεν ἐλὴν δ} 

ΠῚ Μ{}.} 

ΣΥΝ 

ΠῚ 

τὸ τῳ, ὁ ΠΟΤ πγμεν ἐς 

Ν»» 

ΣΟΥ 
μένου οι, ἐρονεῤεβεν,, 

ὩΣ ᾿ 

ΤΥ 61. 
ψὺ} 

ΥΝ ΠΧ ΎΨΥΥΥ. 

ΒΕ 

ΔῊ σϑλρν μεμα ΠῚ 
ΠΥῪ 

ἀ45.} 
ΣΝ ὙΥΥΝΥῚ 

ψ 

γν γῇ 

τριλψ» 

ΠῚ ""» Ἵ Δ ΎΥ " ἐρ δι μὰ 

ΔΝ 

Μ 

ΡΎ ΡΗμ βυσικαμτι ἜΝ Μὲ. : 
ἤωὶ κ᾽ Ϊ 

Ἢ 

Α 

ΤΟΥ 
γνν» 

δ βολμεμμ ᾿ 

ΓΗ 

ΞΔ 

γι} ἡ, ΥΒΟΥΟΝ ΠῚ ΎΧΎΝΝ 

γν 

»Ἥ 

δλδιξ, ξω ΣΟΎ μφ"}, ΠῚ Ὁ ͵ 1 ΤΥ. 

αν γέῤψι" μ ΚΣ ΥΤΥ ἢ Ἡ να. κα ᾿ 

ὡ 

ΡΠ ΣΥΤῪΝ 
ἂ 

ὑ 1] 

ΣΎ 

ἢ 

ι 

; 

Ϊ 

νυ 

: 

ΧΆΜ ΥΥΝ 

ΣΙ ΥΥ 

, ΩΣ 

ἢ] " 

Π 
ΓΥῚ " 

᾿ , : ν ΤῚ ᾿ ῃ 
ἴω ᾿ 

ὩΣ 

᾿ ΦΔΡΥΓΥΝ 

} Ὅ 
δι Ἂς 

“. 

. 
Γ Υ71 ἐπν 

δγριδέλιψιν Με} κν} ΙΝ ε 

μλὶν ΥΥ ΤΡ ᾿ν] 
“Ὁ 

. 

Ε δὲ εν δον 

ΠΥ Δ ὰ 

“ὦ. 

᾿ Ἢ ΓΝ ΜΝ 

ΓΥΝ ΗΝ 

γα 

δι, ἐφὺ ὩΣ Ἣν" 

ΜΌΓΥ ΨΡΙΗ ͵ 

. » εΡφοῖ ἡ ιν “εἰνδι κα ΜΒ 

ΣΓΥ" ; 

Θ ρει ΝΑ μοῤ με 

Δ Νι] 
᾿ Ἰ ΐ 

Ῥ..» 
" ᾿ 

ἢ 
! 

ἔν» 

νει 
ν᾿ ὰ 

Ἀ 
ἢ ἰδὲ ΣΥ] 

πεν" 

δ᾽» 
᾿ βενψὰς . 

ΝΣ 

ἊΝ ὙΣΝΕ νῶν ἐνὴν 

Ἂ 

Τὴ ΦΗ ἢ 
ἡ} γἱδρ 

" Δεγ, ἀϊν 

Ὶ ἭΝ] ΓΆΜΩΝ 

Η 

ᾷ ΝΥ 
᾿ 

ΓΠῊΝ Ι ἰ μι ἡ κι, ἢ 

ΠΝ 

δὼ έν, δ" νει ἘΜῪ 

ΣΙ Ὶ 

δι... 

". ν βυ 

θυ ον μι Κ ἢ 

πῇ Ἵ 
1 : , Ὁ 

μὰ δι, “},}, 

᾿ 
͵ {" Ἵ - "9 

᾽ " 

"γ 

ΓΗ υ στ ἢ 3, ! “-- 
Βόδεν ΜΝ Γ Ἢ ' 

ἢ, 

ἬΧΊΥΝ Ἰ υῆε ν ἌΡ ! ͵ 

᾿- 

Ἣν ΓΟ" ! . νὰ, τὸν 

ὃ 

ΜΙ ΔΑΝ 
οὐ ῇ 

18 ΜΠ 
᾿ τὸ 

ΠΥ ΡΗΡνΥ μμὼ 
, ἢ 

ΤΊ ,, γ " 
ν ὸ 

ΨΦὍῚ "ες 
᾿ ᾽ 

ΑΝ ! ᾿ "δ" 4 ᾿ 
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μι 
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ν3 
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ῃ δύ 

Ἵ ͵ Ἵ νι} 

» - 
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ΝΜ 

δ᾿ 
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 ΥῚ 

ἌΝΕΥ . ᾿ 
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νὴ 
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᾿ 

ἢ 

͵ ἐς 

Ἢ. ψῷ ΠΟ 

δ" 
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ἢ 

! ὩΨ 
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χ 
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ΣΕΥ νῳ εν, ἘΠΕῚ ᾿ νὐ οἱ 
ΝΣ 

ἀκρὶς εἰ νῇ δεν 
γε! ΜΗ)! ᾿ 
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Φν}} ὁ νὴ ψήν.)ν τρ συ ἤν ρο ὙΥΝ ϑμ ἐϑε,. (τῆς " ΑὙ ε  ἐκε μι νῇ δ οδτ η σα ᾿ δι τ ἐριὺ 
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